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TRGöJUMANNASAGAokBRErpASyGWR, Eere aHAUKs

Bók , m1 Ep "Ask Oversærrer. A, Sos Slev anssos

CSIutning, see Annalerne for 1sAs, S. 3-2M5).

"-mm-

ldet vi her meddele Slutningen ar aen v Nanalerne

1848 (S. 3-215)paabegyndte samle Beaveade * pröju

manna saga og Breta stigur, skulle vå kun, å saave,

med den i foregaaende Bira, gjorte sigere".
(S. 214. Anm. 3), tilföje , at de Haandskrifte som

benyttes ere:

H

V) Hauksbók (Arma Magn. Nr. 514 i 4.) betegne -

som i det foregaaende.

isse

2) Brudstykker af en udförligere Bearlbeidelse af diss

Sagaer, i to Membranhefter fra 15de eller maaskee endo

14de *arhundrede, i aer, Arna-Magn. Saml. Nr. 573 A

°g B, hvalket Haandskrift her, som i det foregaaende, be

tegnes med B.

D et - e - 2

omtrent Brudstykke af Breta sögur, paa Membran

*amme Format og samme Tidsalder som B, o1

\Ns Ved samme Haand, opbevaret i den Thottske Haand

Nisamling paa det kongelige Bibliothek under Nr. 176

SN pete Brudstykke, som begynder der hvor B ophören

4 7
1 her Z e

rey af Monmouths Historia Britonum (Geof

4 pvor denne Fortsættelse Hoegynder med VIte Bogs

, Giles's Udgave S. IOO).

f
f

I *



4 I nrtA siGU R- 25.C.

Af vortigernö ok M1erlinó spå manni 2.

25. Vortigernus hèt einn rikr jarl å Skotlandi *, ok

höfðu menn bat fyri satt, at hann heft riðit konting, en

hann synjabi bess *. Siðan ferr jarl å fund Constantis

månks, ok talði bat fyri honum at hann let taka sig til kontings,

ok svå fylgði hann bessumáli at hann var til kontings tekinn,

en engibiskup vildi hann kóróna með kontingsvixlu. Siðan

tekr Vortigernus pat vald á sig, at hann setr á höfuð honum

k5rónu, okvar hann siðan i niklum kærleikum við konúng,

vildi okkonúngr hans ráð hafa um alla rikistjórn. Vortigernus"

laust peim kvitt upp, at herr veri kominn i landit “, ok

bað gera eftir Skotum til landvarnar, ok svå var gert; ok

er peir komu par, gaf hann peim fé, til pess at beir segðu

hann betr vera til konúngs fallinn en pann er pá var.

Jall lèt på gera eina mikla veizlu, ok at beirri veizlu

drápu Skotar konúng sinm; en Vortigernus lèt sem hann

yrði mjök reiðr heim, ok let taka på alla ok drepa. Eftir

pat tók hann riki ok konúngdém i Bretlandi, ok var hann

par lengi konúngr siðan. Deir Aurelius okPendragon” flyðu til

Litla-Bretlands *, til pess kontångs er Benedictus 9 hèt, ok

voru beir með honum lánga stund siðan 10. f |benna tima

komu broebr" ij af* Saxlandi, hèt annarr Heimgestr"*

en annarr Hors'*, 5iðrik hét enm ij1°; 5eir fóru á kontings

*) Herfra er et Stykke i HI overskrevet. – 2) spam (ligesom

spå menn) overskrevet i H.– 3) Geoffr. kalderVortegirnus consul

Gevvisseorum. - *) pers, H, her og euer, hyppig i lignende

Former. - °) hann tók på til hirbarinnar hundrab skota (eentum

Pictos milites, G)okbar fee i på. 5eir mæltv of vib Vortigernvm:

pv skildir kongr vera pviat Konstaneius er huarki uegamdi ne

ueriand, B. - ") landip, H. Pietos velle eonducere Daeos et

Norwegenses - ut maximam inquietndinem interant, G.– ) dette

ord er ikke overskrevet i HI. — ) råstra (nutritores, G) suein

anna flybi me på å Kornbretaland (in minoren Britanniam, G), B.

e) Budecius, Geoffr.; Naomet findes ikke i B.– to) ikke

ørerskreret i H. - "D uden Overskrivning i II. – 1) er er



2j C. Battenxis svo; Av
5

Om Vortigernus og Spaamanen Merlinus.

25. Vortigernus hed en mægtig Jarl i Skotland. han

antoges almindelig for at have været Owlhavsmand til

Kongens GConstantins) Mord, men van wegede det. Han

drog derpaa hen til Munken Constans, og overtalte han

til at lade sig vælge til Konge , og saa Vratig drev han

paa denne Sag, at han blev taget A Wowge , men ingen

Biskop vilde krone ham ved kongeung unavese. Nortigernus

fltog sig da selv den Magt, at , van Wronen paa

hovedet, hvorpaa han holdt sig i ste, Nwaest hos konger

saa at Kongen vilde benytte hans Raaa A \e Wegie”

sager. Vortigernus udspredte det R. n VMær r

:e aeae i at var et
kom, gav han dem ette gjorde man og, re Wav

» s ge for at de sluae ekse

selv for bedre skikket til Konsr Aavæ
Jarlen lod Se end dem

dla holde et stort Gjestelbrudt e or under

væbte Skotterne deres Konsre -

Se s

Van Vlev meget opbr

og dræbe. Derefter

i IBretlana, og

flygtede til Lill

"g bleve hos

nnen Vortigernus

agt paa denn og lod dem a

overtog; han Riget og kongedön"

beholdt det længe. Aurelius og Pendrago

eretland, til en konge ved Navn Benedik

Brödre fra s længere Tidl. Ved denne Tid kon t

sander, "" - hvoraf den ene hed Heingest , de

; den tredje hed Didrik ; de kom til Konge

svskreve, yr -

le fange

men dere oprindelige Skrifts Forn skimtes unden

NNew - *) Saaledes een gæng- medt fulde Bogstaver i H, me

overalt Heigestr , der ogsaaz kan læses Heingestr; B ,,

\er f geimgestr, Geoffr. Hengistus- – *) dette Navn er næpp

pr. t i p, men Læsemææder synes dog at være ikker, hvak,

", øed Geoffr. Pr. 1O, der har Horsus- – *) Her e, F

" are kortfattet = En er Aurelius ve upp, pi var Uortiger

r ,m sik, fieck hann ser fba runtine menn kynstóra, a

* gra hetv - Heimgestr ok Cerdix , ok margt li; me

selv per ame kristnum domi ok brutv mir. kingrmes,

p"



6 BRETA söGUR- 25.26. ().

fund ok buðust honum til landvarnar meö cce nmanna , ok

sögðu Merkürium sèr pángað visað hafa. Konúngr spurði,

hvat Merkirius veri? Heimgestr svarar Pann kalla sumir

Obinn, ok hafa vårir forellrar mikinn trúnað å honum haft,

sva ok å 56r ok Ty, Frigg ok Freyju höfum vèr pvi

tråab, at pau råða heimi pessum ok forlögum manna;

tóku peir, konúngr, pat ráð, at eigma peim daga i hverri

viku, at pau poettist at skyldari til at gæta alssaman,

manna ok missera, ok pvi kölluðu Peir Öðinsdag ok Tys

dag ok Freyjudag". Litlu siðarr ( kom nikill herr af

Peitu 2 til Bretlands *. 5etta spyrr Vortigernus*, ok ferr

m6ti beim með her, ok verðr par harðr bardagi, gengu

Saxar vel fram; flyðu vikingar undan. Eftir pat veitti

konúngr peim Lindishèrað, ok gerðu peir° sèr par sterka

borg. Koningr lèt senda til Saxlands eftir meira liði, ok

Ikom pá ne peim dóttir Heimgests, hon hèt Ranvæn",

hon var hverri mey fegri. Heimgestr gerði móti peim

fagra veizlu, ok bauð pángat konúngi ok allri hirð hans.

Ranvæn skemkti konúngi meö gullkeri; konúngi brá svå

mjök við, at hann bað hennar par i stað, ok pat varð

afráðit at hann fkk hennar ; unni kontingr henni svå

mikit, at hann gáði enkis fyri henni. Konúngr átti åðr ij

syni, hét annarr Vortimer, en annarr Pacencius ”.

26. I penna tima kom Germanus biskup ok Lúpus

Ibiskup til Bretlands at boða trú, pvt at har var på nálega

såttir sin imili, fór Heimgestr aö honum með her, varð Uortigernus

borinn ofrlibi ok hertekinn, varð hann mikib riki a8 gefa beim til

Iavsmar ser. Siðan vildi hann gera låta tvrn eba kastala til skiöls

ser i einv falli o. s. v., (jevnfr. nedenf. 27. cap.)

") Den foregaaende &Sætning findes saaledes hos Geoffr

cui Hengistus: Deos patrios, Saturnum , Jovem, atque ceteros qui

mundum gubernant, colimus: maxime autem Mercurium, quem VVoden

1ingua nostra appellamus. Huic veteres nostri dieaverunt quartam

septimanæ feriam, uæ usque in hodiernum diem momen Wodensdai



25.26. C- nrrren Nes sadA* 7

og tilböde sig ham med trehundrede Maw V til -andværn

;et de sagde, at Merkurius havde vist dem derhen

Kongen spurgte hvad Merkurius var Viewgest svarede :

han kalde somme Odin, og vore vfortæAre have ivrig dyrket

ham , ligesom ogsaa Thor og Tyr , VSvgg, og MFreyja; vi

re troet at de raadede for denneveraen og Vor Nenneskenes

Sjæbne ; de besluttede, o Konge, at Vegye disse Guder

nogle Dage i hver Uge, for at ae, AAe awsee sig saa

meget mere forpligtede til at Vaage over aw vaaaeMennesker

og Aarstider , og derfor kaldte ae. oawas og, Tysdag

(Tirsdag) og Freyjasdag GFredag). kort eve vona en st9"

Her fra Peita til Bretland, og da v - faaer Unde”
retning herom, rykker han dl. ortågerwws der o\"

staaer en haard Fx - mod med sin Wær * ma og

a amp 5. Saxerne gu taver fre e)

Vikingerne flygtede bort. Derefter gav Kongen åe" Saxer"

Måndes Herred , hvor de opförte en stærk Borg Kooge"

lod hente flere Trouper fra Saxland. og mea en om e"

\Datter af Heimgest , ved Navr, SOlVl overg ve

y Skjömhed. Heimgest modtog den med * prægtig

og indböd dertil Kongen og hans hele Mot.

blev for Kongen i et Guldbæger pKongen

Og det , at han öjeblikkelig friede til hende

hende sa v besluttet at han fik hende til ægte; han elsked

Skyld a höjt, at han ændsede intet andet for hende

-- - - e. Kongen havde iforvejen to Sönner , den ene he

» den anden Pacentius.

SS. ved denne Tid lom Biskop Germanus og Bisko

Vyve I Bretland for at forkynde Troen, thi der hersked

Vortime,

mine ipsius sortita est. ost iIIum colimus dean inter cetera

ginam, nomine Fream, cui etiam dedicaverunt sextam ferian

nt"

f62 - e - -

ø ) , ergentes ex Albane Pieti, Geoffr- - ") er fra e- ,

ikke oee-skrevet. – *O *4/* T ") Rowena, Geog, .

f” ,, 4 2 -- e-- ----g p, senere, ,. Fraeencius; Pascen"* Geoffr., som ”Srs re

mine ejus Fridai vocamus- - *) J”* [ ikke oberskre,

en tredje » Katige "nus

r

4
g



8 nabTA sö6 Un. 26. C.

alheiðit, ok gerðu margar jartegnir; På kom ok sunnan af

Saxlandi Otta , sun Heimgests, með ccc skipa til konángs,

en Bretar hötuðust mjök við Saxa, ok båðu konúng reka

på brott, en komúngr vildi pat eigi, sakir tengða. (Siðan

tóku Bretar til konúngsVortimer”, sun“ hans, ok åttu peir

margar orrostur við Heimgest ok Isunu hans, ok * dråpu

Hors ok (mikit fólk annað*; flyði Ipå Heimgestr7 til

Saxlands; var på góðr friðr [[i Bretlandi með råðum Ger.

manus ens helga. Stjúpmóðir Vortimers° rèð honum Ibana,

ok gaf honum eitr at drekka, en eftir andlát hans tók

Vortigernus annað sinni konúngdóm; hann sendi boð Heim

gest, at hann" kæmi" til hans meö få menn, en Heimgestr

kom meö ij púsundrað manna " " ok var Bretum engi pökk

å hans kvåmu; konúngr kallaði til sin marga höfðingja til

stefnu, ok er peir koma par, pá sezt Heimgestr nest kon

angi; ok er Bretum var minnest von, på Haupa Saxar upp

med stórum knifum ok handsöxum, ok drápu par 1x hundruð

manna, ok voru par i margir jarlar ok barinar, ok pvi heldr

er bótarnaðr var i landinu. Dar var på inni Eldon 12. jarl

enre sterki, hann preif upp einn staur okvaristmeb honum,

ok par me drap hann Lxx manna af Sixnm, ok komst

undan sjålfr. Hèr eftir vildu Saxar drepa Vortigernum;

hann bauð pein lausn på alla er peir vildu taka; tóku

fbeir på undir sik alar enar sterkustu borgir i Brettlandi,

ok råku beir paðan brott alla Breta.

*) Oeta, Geoffr.; som Octas Fölgere nævner Geoffr. Ebissa

et Cerdich (jernf. Be Cerdix oenfor).— *) saal. rettet; vortini,

overskr» H. - **) fra I overskr. 5 pr. *) Dette Ords Læse

maade er meget usikker, og kunde maaske, ogsaa læses .ij

(o : to af Heimgests Sönner). I de tilsvarende Sted i Geoffr.

V, 18 hedder det: Quatuor bella, gessit cum eis [ Vortimerius cums

barbaris, et in omnibus superavit secundum super

vadum Episford, ubi eonvenerunt Horsn, s Catigernus, alter filius



AVSW.

26. C martsaNs A*

, Hedenskab næsten overalt; de s vange

inger. Da kom der ogsaa sve sergen sajn af Heimgest, med tre \hundreve Skive til K,

men Britterne bare indædt Hadl t\ Sasewe v Voade F

at jage den bort, men Kongen v\\e \et ve, vaa
af svogerskabet Derefter toge u8rvewewsS 5mm Ny

til Konge , o35 holdt mange Slag með. Vewagest o

sommer og dræbte Hors, foruden vange aw \ve

flygtede Heingest til Saxland, og Mvev Mer \a god

fed i Bretland ved den hellige Gervawss New
vortimers Stedmoder gjorde Anslag moð Va\s V v

han Gift i Drik, men efter havns ID sol ogNovge"

Gang Kongedimmet; han sendte Bud til wewge

skulde komme til ham med raa Naaena, men ""

Von med tre tusinde Mand, satte Britterne ve"

Mans Ankomst. Kongen kaldte til sig mange

t\ et Möde, og da de kom der, tog Heimgestse

Kongen, men da Britterne vare mindst forbere"

Saxerne op med store Knive og Haandsaxe, og

ni hundrede Mand, hvoriblandt mange Jarler ":

og overhovedet især de, der hjrte til Landets

Mænd. Derinde var da Jarlen Eldon den stærk

en Træfork og værgede sig dermed , og dræbt

maesiudstyve NIænd afSaxerne og undkom

re Saxerne dræbe Vortigernus, men han ti

ing alt hvad de vilde modtage ; de toge da un

N.sværkesteborge i Bretland og fordreve alle Bri

frni. Congressuque facto eeeiderunt embe,
v0 9. aggressi. – er ) fra C operskrevet H. –

i lige skrifttræk i Hs vortini, overskr. — )
", – 10) Hkiæmme, H- - 1) trecenta millia

re" r) consul Claudiocestriae
,-

f

nomine Eldol, Ge

*



10 en Eta söG UR. 27, C.

27. vortigernus varð ryggr vi Pessi tiðindi", ok

ætlaði 2 at låta gera sèr urugt vig i einni fjallslið, ok er

peir höfbu grafit grundvöllinn, pá ráku peir niðr i ståra

steina, ok er til var komit, voru ipeir horfnir. 5essi undr

voru sögð kontingi; hann kallaði til sin vfsindamenn, ok

bað på segja hvat pessu voldi- Deir báðu Ieita at beim -

manni, er engan ætti föður, ok blanda hans blóði við limið.

Siðan sendi konángr hvervetna um lönd at leita pessa

manns. Deir komu i på borg er Morlangs heitir *, par

lèku ij ångir sveinar, hèt annarr Dinabúcius* en annarr

Merlinus, ok reiðist Dunabúcius ok mælti: ekki skaltu

keppa við mik, pvi at ek em konúngsson, en pú átt öngan

föður! Sendimenn heyrðu petta, ok spurðu hversu við

vissi; en beir sögðu, at engi maðr vissi föður Merlinus,

en móðir hans er dóttir Domóvarsi konúngs, ok var hon

på nunna er hon foeddi hann. Sendimenn sögðu konúngi

sitt erindi, ok lèt hann kalla til sin Merlinus ok móður

hans. Koningr spyrr, hverr faðir er pessa sveins, en hon

sagðist pat eigi vita: [en så var atburðr hans getnaðar,

at ek svaf i herbergi minu læstu með meyjum minum, ipá

kom til min úngr maðr, ok var hann peim samvistum hjá

mèr at hann hygg ek vera hans föður. Koningr let

kalla Itil sin Mágantium speking, ok spurði hvårt svå

mætti vera, ok sagi hann ” pat finnast i bókum at [pau

eru * dyr i lofi, millim tångls ok jarðar, fer hafa anda

") herfra er et större Stykke for störste Delen overskr. i H.

– *) saal. synes oprindelig at være skrevet i H; overskrevet er

vtlægi. - ) in urbem, uæ postea Kaermodin vocata fuit, Geoffr.

– *). Dabutius, Geoffr.; i B forekommer ikke dette Navn. –

s) fra L pviat pi er ek huilda, sag5i hon, i klefa minum byrg

um , kom oft til min ungr maðr uiænn, ok var bliðr ui8 mik ok

huarf sva iafman å bravt að luktr uar klefinn, en vm siðir itti hann

penna svein me mer, Pviat ek hefi aldri haft annan mann, 1. –



27. C. nnurrernes sadM*

327. Vortigernus blev bedrövet ved disse Tidender og

nkte paa at lade sig opföre en s\\ker Fæstning i en

Bjergskrænt, og da de havde gravet Vor Grunden, dreve

de store Stene der ned i, men da man Wow vV, vare Stenene

forsvundne. Disse Undere bleve heveveåe \\ VSougen; hann

tilkaldte Vismænd og bad dem sige va Aarsagen var

hertil; de sagde, at man skulde ovs (\evn NMand, som

ikke havde nogen Fader, og Molande vavsVo ved Kalken

Kongen sendte da omkring overalt i Lawaewe, o at opsöge

en saadan Mand; de Udsendte Vkom tv en Worg * hedder

Morlangs, der legede to Ynglinge, vova OMen ene bned

Dinabucius, den anden Merlinvas. Dinavews Me" vred og

sagde: du skal ikke kappes med ra, ua veg er “ V(onge”

sön, men du har ingen Fader 1 – bete senaeve
- OW

os svurgte hvorledes Tingen hans sammen vews, s 5

dem, at intet Menneske vidste hverv, Mervs Made

hans Moder derimod er en MDatter ar Kong pomo" O,

es var en Nonne dengang han rasate ham seaeve
for Kongen om Udförelse" af

kongen gs han lod kalde for sig NMerlinus og hans Mo d;

sen, der var Fader til den unge ; i

fangelse tilde a".": ikke I Bel ved m
*mmer alle medl = saaledes, at jeg sov i mit tillaas

til mio. Sey s- nnine Jonmfruer, da kom en ung Mand

hed, og hans Samværen med mig var af den Beskaffen

jeg troer at han er hans Fader. Kongen lod da

\Ne Vismanden Maugantius for sig og spurgte, om sligt

ve skee; han svarede. at man fandt i Böger, at slige

binde opholdt sig i Luften, imellem Maanen og Jorden,

5

a\sus »

, formet deets efter de oprindelige Skrifttræk, SOrg

) fr , intes II (til sin - 2 g - - - v spcking ok), deets efter

" , jussit Maugantium ad se vocari. I B nævnes kun fræðimen,

efter Gjetningr- - e) fra. I forandre efter de erede

f -

” ure pat er, oaverskr- -

/4"



12én - BREr A sögUR. 27. C.

eðli 1. ok (bregða mættu* á sig mannslikjum * ok mættu

börn geta *. En er Merlinus kom til kontings, spurði hann

hvat hann vildi honum: konúngr sagði hvat spekingar hans

höföu sagt. Merlinus bað, at peir skyldu við talast, ok

svå var gert. Hann mælti: hvitil sögðu pèr, (heimskir

menn*! at blóði minu skyldi blanda við lim til grundvalar?

leitið heldr hvat undir er peim grundvelli! Hann bað grafa

grundvöll djúpan, ok sagði at vatn var undir, ok sagði pvi

steinana sökkva. Merlinus bað spekinga segja", hvat undir

var vatninu, en peir, pögðu. Merlinus mælir: undir pvi

vatni eru ij berg, ok par eru i hellar, ok i hellunum sofa ij

ornar". Koningr lèt veita brott vatninu, ok siðan voru

hergin or stað færð; på skriðu par undan j ormar, annarr

hvitr en annarr rauðr, peir blèsu eitri svå sem eldar brinni

ok kom enn rauði å flótta *; siðan snyst enn rauði móti,

ok kom på enn hvfti á flótta; en er kontingr så petta, på

spurði hann Merlinus, hvat petta vig haföi at byða. Siðan

sagði Merlinus längt fram um konánga æfi, [ok mörg önnur

stórtiðindi, pau er enn eru eigi fram komin. Hèr eptir hefir

Gunnlaugr° múnkr ort kvæði, pat"er heitir Merlinusspá '".

") fra I efter Bs i II staaer kun anda.– 2) fra [ rettet

efer Gjetnings brigpa mætti, HI; her ere ordene ok jarðar anda

ok brigpa ikke overskrevet. – *) m likiv, overskrevet i H. –

”D soningr spuri fræðimenn sina er sva metti verba. ipeir svör

uðv : hueruetna er pað i fornvm. savgum, bein er ver trvum sann

ar vera, að pat anda ei se i lofti, meöal stilar ok tings, er

kallaðir ero manneinglar, hafa svmir and, e5i en svmir mannz, ok

mega taka manna isiánur ok geta börn, B. – Adductus autem

Maugantius, auditis omnibus ex ordine, dixit ad Vortegirnum: In

Iibris philosophorum nostrorum, ,, in plurimis historis reperi, multos

homines hujusmodi Proereationem habnisse. Nam ut Apulejus de

deo soeratis perhibet, inter lunam et terram habitant spiritus, uos

incubos dæmones appellamus, hi partim hominum » partim vero

angelorum naturam habent, et eum volunt assumumt sibi humanas

neura et eum mulieribus eoeunt, Geoffr. *)fra I kke overskr. i H.

) pai mælti Merl. til spimanna kontings: segið til, dritskeggingar, B



8 SAGAER.

f”

27.C. narrr”

, aatage sig ennes I

Som vare Aander og kund” fmus kom til Kon r “kiki,
og avle Börn. Men da Mer I Kongen saga"- D re.e

han hvad Kongen vilde han ps bad om, &at va.

Vismænd havde sagt. Merli" tilstaaet. Han de *aate,

S
tales ved, og dette lblev ha ennesker, at Man D "ste - i

hvilken Hensigt sagde I, dumm° Grunden? s; IN skull,

blande mit Blod med Kalken til dvold!– H, eller efte

hvad der findes under denne Gr" t der v an ba, den

grave Grundvolde, dybt, og sagde * d v Vand ander.

og derfor sank Stenene. Han anmode e "smænde, om,

* sige, hvad der fandtes under Vandet, men de taug.

Merlinus sagde: under dette vand ere to Klipper. og

deri ere to Huler, og i Hulerne sove to Orme. Kongen

lod lede Vandet bort, og derefter bleve Klipperne förte

bort, der kröb da frem to Orme, den ene hvid, den ande,

röd, de hvæsede Gift som brændende Ild, hvorpaa den

röde kom Paa Flugt; derefter vendte den sig til Modværge,

*g da kom den hvide paa Flugten; men da Kongen saae

dette, *Purgte han Merlinus hvad denne Kamp havde at

betyde. Merlinus forudsagde da for en længere Tid om

Kongernes Levnetslöb og mange andre vigtige Begiven

leder, som endnu ikke ere indtrufne; derover har Munken

Gunnlaug forfattet et Digt, som hedder Merlins Spaadom.

") drekar, B; dracones, Geoffr. –*) til hiðs sins, add. B.-

") saal. E og som det synes H oprindelig, men:

- ''") he, sees i HI nogle Bogstaver af den oprindelige Skrift,

uden °erskrivning, som ikke med Sikkerhed kunne læses ,

* at væ, eft; i saa Tigrælde vilde Overskriveren have e

gyndelse, af denne sætning noget fejlagtig, og Ordet epe er"

"gsaa de, overskrevet med en æraden ”gere man end det orge.

T") fra I sem eftir er mynt id sterste af kuæði pui er vernu

spå heitir, er orti Gunnlaugr munk" Leirsson, ok kunne margar

menn hat kuæði, En er Merlin Iavk p sinne på lens konsinær

miog fróðleik dd,m - SV *P* hefir oft sfðan af Hairn ura

uit låns ok lufs rammsökuð uerið ok finz æ Maosekun 5

TVtvm m
l
num B.7 -- - di

i Eingland "" fa* i, er "klon , , pick”*”



I 4 Enrta söGtr. 28. C.

28. mal1Nus sr i ". 28. MFR 1.1 N s spAApom.

I. Ráðumst segja l. Vi vove at fremstille

sunbáls* viðum for guldsmykkede Helte

spár spaklegar vise Spaadomme

spámanns göfugs, af en herlig Spaamand,

pess er á breiðu som i det vide

Bretlandi sat *, Bretland boede,

hèt Merlinus Merlinus hed

margvitr gumi. den vise Mand.

2. (Sagðr var* lyðum 2. Han sagdes blandt Folk

ok landrekum og Folkeherskere

myrk* at ráða at raade mange mörke

mörg rök fyri; Begivenheder forud;

kærr var hann kristnu * kær var han den kristne

kyni fjóðar, Folkenes Slægt,

var-að á moldu over Muld var ingen

maðr vitrari. visere Mand.

3. Leitiga ytum” 3. Jeg agter ei at söge

orð at vanda, pyntelige Ord

*) saaledes næppe læseligt, med röde Bogstaver; i Margen

ved Siden af er skrevet med Blæk, af den samme Haand som

har sögt at opfriske den gamle Skrift: Merlinu sspaa, og under

neden i anden Linjesölæs(ulæselig). Begyndelsesbogstavet errödt.

– *) d. e. sundbáls. Sund-bål, Söens (egentlig Söguden Ægirs)

Ild = Guld; Guldets Ved (Træarter af Hankjön) = Mand,

jfr. Snorra Edda (Arnam. Comm. Udg. 1, 334).– *) saal. tilf

efter de ældre 4fskrifter, da et Ord maa oere udfaldet i H.–

*) fra [ Schevings Rettelse istedenfor sagi við, som er over

skrevet i Hs virkelig sees ogsaa var at have oprindelig staaet

der, og dette forudsætter. igjen Læsemaaden sagbr Jor sagi,

uagtet der ikke sees noget Spor af denne Forandring. - *) Sche

vings Rettelse for nyrkt, som er overskrevet i H.- *) Schevings

Fettelse for kristin, som er overskrevet i H.– ”) fra I Rettelse, som

Sammenhængen og det efterfölgende heldr synes at fordre5. I HI

er overskrevet leita Star, som ikke synes at give noge" passende



vfs SAGARR.

28.(. rr8. C R (det skal "mar, I 5

- V-s

vili flotnar pat, til dette Digt *de)

fræðis pessa: men jeg Gns er

heldr fysumst ni ældgamle M1 e aer

formra" minna mindeværd
i

Ge re

misamleg r6k for Mænd a, rek

minnum segja. Lys skal for nstitue.
4. Ljós man lyðum 4- igter-Bor

o,
Ge

-
Dig Sen Være -

jborg vera. g vil i Kv -

dog Vadet

pó er i fræði

flest at? råba.

fat er fyri jöfurr

det meste tolke,

af hvad den gjæve

ldu sagi, forudsagd
e

lbrezkri fjóðu; det bretske Folk.

"skal brag kvea . nu skal Sangen digte.

Vaxa i viðri 5. Vælde op i den stor,

Vintonia, Vintonia
,

(bat er borgar nafn), (det er en Borgs Navn)

brunnar prennir *: trende Brönde:

lpeir Imunu * lå 5i de ville Landet

lækjum skipta ved Bække dele

Mening, med Hensyn til Formen leitig-a jevnf. kallig-a i Goð–

rinar k: - -frø, i H staaer nu overskr
evet

"*n kan uæses ror herra, hvilket ikke tillader nogen e
Forklaring. Med Herassy

n
til Udtrykk

et forn minni, jevnf. skrevet

** 3; snorra Edda, I, 618; at ordet omre kunde er: aö. H.

*om i to o,g foraars
agres

ved en Rift i Membrane
n. Ei er,

- *) Det Jforegaa
ende

er dera fstandske Oversæ
tters Rettel

se,

sortil is, findes nogret etsvarende i Geoffroy
. ) C TV gøes

med Hensyn til Latine
re, som efuge bestyrkes ve e fangren

ut have bæret det förste ÆPogrs
tæv n, men ved oer re

* ret til sar e", ætare Avvirrie
re i er - t

fvivl e, Rettelse. — e) - Tres ronte I re Guinton
ia

en anven y

Geoff. ") fra Tmed den oprindeli
ge

Skrift uden Overskri
vning.

tydeligt for alle.

a) Det er Dgreet -ar være



I6 RETA söGU R. 28. C.

forir álikir

i 1 prjá staði°.

6. Einn er brunna

beztr° at reyna:

eykr auðstöfum *

aldr ef drekka:

nè sótt höfug

soekir hölða,

ipá er bergt hafa

beisku vatni.

7. Illr (er annarr:

allir svelta

peir* er af bekkjar

hergja * drekku ”;

ipó er enn priðja

pyngst at reyna:

deyja peir allir

er par* drekka (af,

nè hroe° guma

hyljast foldu 19.

8. Vilja höldar

hylja (brunna,

på er 11 flestum hal 12

tre forskjellige,

i tre Stykker.

En af Bröndene

vil pröves den bedste:

den forlænger

de drikkendes Alder:

ej den svære Sot

hjemsöger de Mænd,

der have nydt

det bedske Vand.

Ond er den anden:

alle sulte

de som af Bækkens

Vande nyde;

dog er den tredje

sværest at pröve:

de döe alle

som deraf drikke,

ei de Mænds Lig

med Jord bedækkes.

Man vil stræbe

at stoppe de Brönde,

som de fleste Mænd

") fra [ uden Overskrivning. – *) staðar er overskrevet,

men öjensynlig urigtig , da Bogstaverne næppe have kunnet

rummes. Læsemaaden staði bestyrkes ved stedet hos Geoffroy:

quorum rivuli insulam in tres portiones seeabunt.– *) saaledes

underneden, men bezt er overskrevet, der giver samme Mening.

—– *) jfr. Brynh. kv. I, 31. – *) [ ej overskrevet. - ) saaledes

rettet efter tydelige Spor i H og efter sammenhængens ligja er

skrevet over. - ") Qui bibit de alter, indeficienti fame peribit,

Geoffr. - *) saaledes oprindelig, ved Overskriften gjort til pvi.

– °) fra D ikke overskrevet. – *o) nee corpus ipsius subire po

terit sepulerum, Geoffr.– ") fra [ ikke overskrevet. - *) dette

og den förste Halvdeel af fölgende ord er ikke overskrevet



28. O. barrps

fjörspel gera,

en pat lyðir

å lög" bera 2

alt verðr at 65ru

en áðr så 3.

grund at gji,

gjót at vatni4,

viðr at ösku,

en af* ösku vatn.

9. Farið er at meyju

margfróðastri

i kappsauga -

Knits-skågar borg,

at hon lækningar

leiti fyrðum

* hon firri menn

fri sliku o.

ld. Tekr hon at reyna

ok at råba j518,

ekr hon fbróttir
allar fremja;

andar stian

sndt á brunna

ok hon bruðpurra

báða gervir7.

9,

g SAGAER.

med Fare true 7r

men hvad der s -

i vandet enk" Fon

alt |bliver til öar

end det för Var

Jord til Stene,

stene til Vand s

Ved til Aske

og af Aske Vand.

Man opsger en v,

mangekyndig

1 den hovedrige

Knudskovs Borg,

at hun Lægedom

tilvejebringer -

og letter af Folket

den svære Pest.

1O. Hun gjör Forsög

og hitter paa Raad,

og anvender

alle Kunster;

siden aander hun

paa de Brönde

og dem begge

brat udtörrer.

et

) fra I ikke overskrevet. – *) saaledes rettet for det i H

"erskrevne h, geogr-. staaer si superjeeta fuerint.– *) her
5

fra og til Slutningen af ræte Vers ere kun faa Ord overskrevne.

— ) lapides in limpham Geaf7r. - *) rettet efter Geoffr.: einis
- 5

l

auam; pg har at. udente de4 ved Skrivefeil.– °) ad hæc ex

urbe Canuti Inemoris iminabitur puela, ut medelæ curam adhi beat,

Geo - inierit, solo anhelitu suo forn
foy.- ") Ouæ ut ommes are” y

tes "eivos si.

8ceabit, Geoff%.
1849, it, Geov

2
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11. Hon på drekkr * 11. Hun da drikker

eð dyra vatn, det dejlige Vand,

ok måttr við pat - og vinder derved

magnast brúðar, store Kræfter,

berr hon f hoegri i den höjre

hendi, sinni, - Haand hun bærer,

kynstór kona, den höjbaarne Kvinde,

Kalidonis * skóg, Kalidons Skov,

en i lófa man men i den hule Haand *

Lundúna borg*. Londons Fæstning.

12. Gengr hon siðan 12. Derpaa hun gaaer

gott frón yfir, over det gode Land,

svå at sporum snótar saa at af hendes Spor .

sprettr upp logi; Lue opblusser;

með römum reyk med den ramme Rög

Rúteneos * som Rutener -

så vekr", ok verkn ” lokke skal, og lave

verfjóðu gerr *. Söboerne Spise.

13. ° Gerist ógurlegt 13. I Landet opkommer

óp i landi, et frygteligt Skrig,

*) i H skrevet som fekkr.–*) saaledes rettet efter Latinen;

Kolidonis, H.- *) Exin ut sese salubri liquore refecerit, gestabit

indextera sua nemus Caledonis, in sinistra vero murorum Londoniæ

propugnacula,Geoffr.—4)saal.H.–*) efter Her dette Ord usikkert,

det kunde maaskee læses skal, og muligen paa flere Maader. —

*) saal. H, ikke overskrevet. — ) saal. I temmelig tydelig,

skjöndt Ordet er usædvanligt; i Latinen maatte det svare til

cibus G= verðr).–*) Ouacungue incedet, passus sulphures faciet,

aui duplici flamma fumabunt: fumus ille excitabit Rutenos et cibum

submarinis conficiet, Geoffr. – *) Herfra er operskrevet, forsaa

svidt ikke det modsatte bemærkes, indtil i Vers 40

a) efter Latinen : i den venstre Haand.– b0 verbj00 *

ellers er en digterisk Omskrivning af Mænd eller Mennesker

a Almindelighed, *nes her at skulle udtrykke det latinske sub

marini Over = S5, pj65 – Folk) jevaf. V. 23.
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28.C. narre”

naar Guldets V-.

er gulskögul græder Saa Stars sky,

grætr håstöfum; Og Folket med rkt 3

ok fjöta tekr farer afsted *ende

fjöð með henni over Oens

inman um alla

ey með ringum 1.
hele Omkreds.

En Hjort hende
14. jt drepr hana 14. oIll togange f ræber.

hinn er tvenna v 5 s enn

Ihræs å s haus paa sit Hoved

hornkustus berr; pHornkviste bærer,

af” kårdnu en Krone sidder

kvistir ij, paa Kvistene fire

en vj aðrir men de sex andre

jålfir verba af sig selv forvandles

at visundar til Uroxens

"erstum hornum e. frygtelige Horn.

* Der fjölandi 15. De ville ved Larmen

frjår7 um ræra *, tre bevæge,

hinir at berjast, beredte til Kamp,

Bretlands eyjar 3 Bretlands Oer;

På man vakna da mon vaagne

viðr enm danski dendanske(danciske)Lund

* manns röddu og med Mandsstemme

mala själfri 9. tale saalunde:

) Lacrymis miserandis manabit ipsa, et clamore horrido replebit

insulan, Geoffr.– -) reeeee, med Hensyn til det latinske; hrottr, H,

"erskrevet. ) f,a T : E er kræsa eller hræsa eterskrevet, som eet

Ord, - ") d. e. hornkvistu. – *) rettet med Hensyn til Latinen

(estabun), i H er overskrevet ë h° Gen hon), men med tydelige

Spor til Forvanskning.– *) In terficiet eam cervus decem rumorum,

u0rum atuor aurea diademata gestabunt, sex vero residui in

C0"nua hubalorum vertemtur, Geoffr-- ”O Rettelse, overeensstemmaer de

"Latinen, prir, Ær, overskrerer T *) saal. overskr. — » svuæ

nefando Sonitu y 4Æg e, Britamniæ eommovebunt. Excitabitur

antium ICm m erumpens elemait, Geor

2*

res insula

oCC

* et in humanam ”
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16. Kom pú Cambrfa 1, 16. Kom du Cambria,

með Cornbretum, med Corn-Britter,

segbu Vintoni*: sig til Vintonia:

völlr bik [um gleypir° dig vil Jorden sluge!

færðu * hirðis (sjót för Hyrdens Sæde

hinig", er leggja * derhen, hvor de lægge

lúng at láði, Skibene til Land!

munu liðir allir Lemmerne alle

höföi” fylgja; Hovedet fölge;

pat er hjálp guma °. det er det Heles Hjelp.

17. En (sæti hans 17. Men hans Sæde

sunddyr" fagna S6-Dyr * glæder,

hans (man stóll vera hans Stol vil staae

yfir" stoðum (tvennum; over Stolper tvende;

ipó hefir " gumnum dog har for mange

grandað* mörgum medfört Skade

hvitrar ullar den hvide Ulds

hverskyns litir. - forskjellige Farver.

18. Borg man falla, 18. Borgen vil falde,

veit ek Ibana pjóð det er Folkets Död,

") saal. synes oprindelig at have staaet i H, men overskrevet

er Cimbria.–*) rettet, overeensstemmende med Latinens vontoni,

eller Vontoni, overskrevet. — ) fra [ rettet efter Schevings

Vink, med Hensyn til Latinen (absorbehit tellus te); overskreve

er vr Skyr, hvor det sidste ord uet kan værefremstaaet af gleypir.

- *) færðo, overskrevet i H. – ) fra ikke overskrevet i H.

–*) Schevings Rettelse, som bestyrkes ved Latinen (applicant)5

leng" Glengra) overskrevet.— ) havepi, ikke overskrevet, H. -

*) Accede Cambria et junge lateri tuo cornubiam, et die Guintoniæ :

absorbebit tellus te. Transfer sedem pastoris, quo naves applicant,

et cetera membra caput sequantur, G.— )fra L sehevings Rettelse,

* Bestyrkes ved Latinen, II A, sea, svmdi, overskrevet -
10-11 -

) f” L ikke overskrevet i 1. ) rettet s i H er overskrevet

vvandað, med tydelige Spor til Forvanskning

a) d. er: Skibene.



ge SAGAER.

- gg f -
28.C. BRITT at den först

fat "hon eiðrofa sin Eed forraad te

åðr um gerðist; fredens Forst res

munu griðbitar 2 skulle falde heel,

gjörla drepnir 3,

lgeldr Vintona 4

våndra manna 5.

I9. Mun ljarnigul 19.

horg upp gera,

vintona 'undgje,

de onde Mænd

pindsvinet vil

en Borg opföre,

lder

smfar" hæsta - er:;
ldl landreki. den

remma * pHersker styrke

imm hundruðun s med femhundrede

agra turna o. skjme Taarne.

20. j5at lo Lundúnum 20. Dette vil London

likar ila, ilde hue ,

) fra I rettet efter Gjetning, isteder de 2

bana (el. kana) pioð v ipt (um pviat). Vinton

antningen gaaer endnu videre, og at 1000, Ol *) saaledes H

""l Iveit ek kenna ipj5ð I um pvi, o. s. v. – iðbiartar. -

overskrevet, efter Trækkene kunde orde ikke over

) rettet, drepnr (drepnar) overskrevet i H.– et fra La

skrevet. *) Ordenen i far de og 18de Vers e cives ob

tinen, der lyder saaledes - Festinat namque ue tincturæ.

Seelera Perjuri peribunt. Candor lanarum ta propter

"diversia. van perjuræ gent, su ur ex duo

eam ruet, Gaudebunt naves er og har

hus fet, G. – ) det sidste Bogrstav ") fra [ ikke overskrevet. –

E:Pomis, ad lorum odorem diversorum 10 "In turribus

see Ver, 21). Adjiciet palatium re å rindelig- ÆI,

Vallabit illud, Geoffr. – uo) ", 62g ", ved CPæveg

hvilket det første Bogøtavs . Før” GB) r

kriften , det

Alevet ta sat. -

S2,



22 maetra sögUR. 28,C,

eykr 1 hon” prem lutum

bykka veggi;

kostar hon keppir

við konúngiðnir;

ferr * suðr um fjall

frægð af smiði,

[en Tems um* borg

tekr at geisa".

21. En it" horska dyr 21.

hleðst aldini

harðla góðu,

pvi er hilmir velr;

koma fuglar par *

fljúgandi til,

af vogum viða ,

vitja epla *.

22. En [bjarnigul 22.

den vil tredobble

de tykke Mure

og med Kraft udföre

kongelig Id;

syd over Fjeldet gaaer

Arbeidets Ry,

men Tems om Borgen

heftigt bruser.

Men det falske Dyr

med Frugter læsses

af udmærket Godhed,

som Kongen vælger;

der komme Fugle

flyvende hen

fra Skovens Dyb

at söge Æbler.

Men Pindsvinet

over Lumskhed ruger,

han de Æbler

i London skjuler ;

graver i Jorden

brede Veje

rovbegjerlig,

det falske Dyr.

byr°um vèlar,

leynir hann eplum

Lundúnum i;

grefr i grundu

götur háligar 1 o

fystr 11 til fengjar 12

fláráðugt dyr 13.

"D fra L ikke overskrevet.– 2) saaledes sees at have staaet

i H, men ved Overskriften er det forvansket til hamn- - *) saal.

oprindelig; mer overskrevet. – *) fra f rettet efter Latinens

overskrevet er : eyrteins ok. *) Invidebit ergo Londonia, et

muros suos tripliciter augebit. Cireni,undique Tamesis fluvius,

et rumor operis transcendet Alpes, Geoffr. – s) saal. synes at

have staaet oprindelig, overskrevet er vm. – ”) saal. under

neden, men overskrevet er p Gpvi). –*) det atinske Forbillede

see ved 19de Vers.– *) fra Likke overskrevet.–”) ikke overskr.

- b fystr jfr. Göndlar fystr, Pugnæ cupidus, Rekstefja str. 33,

Scr. hist. Isl. III, 26g. *)ikke .- 1) Occultabitintra

iIlam erici1ll etus poma sua, et subterraneas vias machinabitur, Geofr



SAGAER.ø” AGAER

28.C. nnurr -

3. Da ville fra 2Se

uld

23. jpå man or moldu Stenene tale,

mæla steinar Og Söboernes

okverbjóðar" pænker oplyses

væl upp koma, Oen udvides ,

(ey man viðar me Valerne zit,

en Valir° skjálfa sben storie"
e p 3 o3 orligen

ok sjór saman t
e. aammen rænges

sækja fkjum * - 3A 3 aå at mellem L
svå at millim landa & höres ande

mål um heyri 4. ale höres.

24. (Kemr or skógi 24. ommer af Skeven

Kalateriö galaterius

dyvende den Fugl,

om alle forförer:

flyver om Natten

og nöje spejder,

fugl fjúgandie,

så er (fra villir ”:

figrum nótum

nysir gerla s
) v"pjóðar overskrevet, men sigtet for er * at have staaet

t med Undved den förste stavelse. – *) fra I ikke overskreve

tagelse som det synes af Ordet viðar, som maaskee er forvanske i

da det tilsvarende i Latinen synes at være: solum insulædilatabitur,

kunde man formode, at mære for viðar burde læse viðaz (dansk

udvides, isl. sædeanu. viöka), men de” perm forekommer, *r

vidt side, ikke ry ikke overskrevet - ” ikke overskrevet

la tempore illologuentur lapides, et * guo ad Galliam navigatur

intra breve spatium contrahetar- in utraque ripa audietur homo

* homine et solum insulæ diIatabitur- Revelabuntur oceulta sub

marinorum et Gallia præ timore tremet, Geoffr. - ) jfra L ikke

overskrevet.— ) rettet; mvganda, * operskrevet. – ”O fr” L

kke overskrevet. – e) disse Ords ILæsemaade fra I er noget

**ker, paa Grund af perskrife” hvor Ordene gerne 25be

*mmen i eet, de overskreve Tr,æk kunde læses nvfirgia etter

virgia, men unde, de to førs” pgogstaver sees fEnderne af to

Bogstaver fra den o , indelig” skrift, som grad neden for

p ny 5 efter g sees ligeledes tyde

øved forekommer intet tilsværeza de

ø opersættelse synes UdtrykcKe«ære

e g?
en gene yr Iorat) at passe re ved2 & 2

Linien , s:

men i disse kunne passe

ligt 0ver -Linie e ”

Latinen, n sglet er
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kallar hegri" den Hejre kalder

hvern fugl til sin *, hver Fugl til sig,

er um (tvivetri i to Aar varer

tålráð samið°. Bedragets Færd.

25. Flykkjast fuglar, 25. Fuglene flokkes,

fara peir i sæði, de flyve i Sæden

eyða peir ökrum * og ödelægge

ok aldini; Agre og Frugt;

sultr verðr ok sótt, Sult kommer og Sot

sè [ek mart fyrir, (jeg seer meget forud)

manndauðr° mikill, megen Mandedöd,

mein gengr um pjóðir". Meen raser blandt Folkene.

26. En fugl eftir (pat 26. Men Fuglen derpaa

ferr vestr i dal * flyver mod Vest

pann er Galabes til en Dal, som man

gumnar kala: Galabes kalder:

hann man hejast denne vil sig hæve

ff eð° hæsta fjall, til det höjeste Fjeld

ok par uppi og der oppe

i 10 eikrlimu paa Ege-Kviste

Meningen. Ordet (at) nysa (og nysaz) forekommer i Hávamál

(7, 142) og Egil Skallagrimsons Saga c. 44, sonartorrek 18.

*) heg" (hegra) overskrevet. – *) pin overskrevet; Rettelsen

af dette og foregaaende Ord (hegra) er nödvendig ifølge Latinen.

- *) fra [ ikke overskrevet. post hee ex Calaterio memore

procedet ardea, quæ insulam per biennium eireumvolabit. Noeturn?

clamore convocabit volatilia, et omne genus volucrum associabit

sibi, Geoffr.–*) ockrum, overskreret. — ) fra [ ikke overskr.

*) rettets mandauða, overskreoer. ) in culturam mortalium

irruent , et omnia grana messium devorabunt. Sequetur fames

populum, atque dira mortalitag famem, Geoffr. - “) fra ikke

overskrevet. — ) fra I sees kun den oprindelige skrift,

Tale, det øvrige er ganske udslettet, ordene ere dannede med

Hensyn til Latinen og til den aabne Puads i H.- “) fr" [
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28.C. marr°
træder Hejren 25

treiðr" hegri”, den værste bl s

27 t er * fugla verstr 4. Tre Unger ra tag27. bjå klekr hann ånga *" i ud 5 e.

hvi reiðri i, 3 1 ; sække,

eigi er" hegra (kyn et m Slægt

hugpekkt firum: S", un Foley

par er vargr ok björn ”, der er “v og Bjse,

ok at visu refr o3 Ræv tillige ,

Lumskhed og Slægth d
E

slægt, ok sinum

sjaldan verri7 er alinn °.

28. Vaxa par allir 28.

upp bræðr saman, -

eru"atgjarnir peir

gott at vinna :

refr á 10 m6ður

fær" grimmlega ,

tapar 12 henni og h

pande ogsaa læses verPr f,

en optagne Lasemaade

I Forvanskning 5 da de

r (reiðr efter Hs sæd

treiðr for en udvidet

e, Haandskrift

aandskrifter

) dette Ord

ejeden födtes en Værre

er opvoke sammen -

alle de Brödre,

aeres Hu staaer ej

i det Gode:

Ræven sin Moder .

med Grumhed angriber

ende ombringer

og gelee overskrevet,

) atinske Teart synes a bestyrke d

- H, oversk- den Tegn i

vanlige s ord gere tituade at læse hreið

Form af rivemaade) med man antage

treðr; i Havamdi V- 121 har det beds

trey
yðr f. treðr, men saavel i H so" i flere gamle H

som bekjendt , Sy ’é i -

ganske udslette g HI. –

ikke ov Ord og de to 1ste Bogsta” af det forega

erskrevet. – At eu" ° anta cessaverit ,

ales vallem Galabe” - -

ITalm0s in cacumine quo914° ipsius plantalit teen, atue intra

- - idificabit, Geoffr- - s-e) fra r ikke overskrevet. - 7O til

fjet efter Gjetning. – s) fra p ikke , erskrevet. – Tria. ova

; in nido, ex guibus vulpes, r et ursus egredientur,

m °) fra I ikke , e-skre” ) rettet med Hensyn til

for et at oper Lin” teateri

r" Ord, – "*) fra gkretet. ) i Keec

; mange Former
s) rettet; a operskrevet- -

gende er

alamitas t adibit

m in excelsum montem

atque ipsa

--
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så (tynir sauða", den Faare-morder,

er [grenbúi Hulens Beboer

gjarn á ríki*. vil gjerne herske.

29. Broer vil hann sina 29. Sine Brödre han vil

beita vèlum, med Svig beseire,

tekr horshöfuð et Hestehoved

hildingr á sig; Herskeren paasætter;

en hoddskata men den guldmilde

hræðast* båðir, begge frygte,

flyja barmar Brödrene undflye

brott or landi*. bort af Landet.

30. i suðr" skal 30. I Syd skal man

sveitar leita, deres Flok opsöge,

vekr vargr ok björn Ulven og Björnen

villigalta; Vildgalt opvække;

en galti° beim men dem Galten

gengi” sinu sin Undsætning

heitr° hvatlega, lover snarligen,

pviat hann hug trúir. thi paaModet han stoler.

31. Deir snarlega , 31. I en Hast de

sundrökn búa,

dragast litinn peir

landher saman;

gnyr er meirr°,

gengr lið róa,

hylr Högna sjót

Skibe udruste

og samle tillige

en Landhær sammen ;

Tummelen voXer,

man ta'r fat paa Aaren,

Hignes Sæde * dækkes

-2) fra [ ikke overskrevet. – *) ræðaz, H.- 4) istedenfor

det 28. og 29. Vers har Geoffroy kun Devorabit vulpes matrem et

asinimum caput gestabit. Monstro, igitur assumpto» terrebit fratres

suo, posque in Neustriam fugabit. s) dette skal udentvivl

svare til Latinens : in Neustriam.
– *) rettet; gialdi overskrevet

i H - ") ikke overskreoer. *) ikke overskrevet. - ") mir, H

overskrevet.

a) d. e. Söen, efter Sokongen Högne
stave



6 gAGAER.

28.C. marres” af Skibenes Mænga 27

herkorn skipa". 32. De enden Ge

322. Halda beir sunnan over sa e Bölge,

um svalan æg drage til Bretland

Bretlands á vit, og til Slag sig rste -

búast til rómu; ell Ræven igjen 5

en refr hinig * med sin tappre Hær

meb rekka lið arage rask imod

(ferr fráliga * , værne om Landet.

fold at verja. ampen sig hæver,

33. Hriðgerist hjålma, 33. astninger klöves,

hlifar klofna, med voldsom Kraft

eru° ramliga

randir (kniðar,

gnesta° geirar,

er Guðr vakin ”,

verðr 8 vfða lið

at vallroði,

34. Dregr el yfir

dgnar-ljóma,

(gerir drjigan * dyn

dyrra målma,

gmyr er å glestum

Göndlar himmi

skjoldene pröves,

spydene slaae Gnister,

valkyrjen vækkes,

krigerblod vide

slagmarken farver.

34. Rædselstraalens Byge *

rækker sammen,

stærkt der klirrer

den prægtige Malm,

Gny höres paa skjönne

G6nduls Himmel"

e de
g Dump l de haar

k Ti hn halam Og

1o. HilakkasTæpper o,

breta,
- - krift læser her Korn

) saal. overskrevet- se: rg o. 30-31 svarer Kaos

men dett , en Gje” m in illa et

Geofr "" , eiealbunt *P" r; andeJougende : - r, – e

navigio reveeti eum vulpe er;": serie
ikke noget til de til ev- g2-36, –* a f ikke oversker
af - s) ikke ,erskre” ) fra I

5rarende o, ere ikke overskree
O - - - -

–*)dette og förste Stavelse af ,ettet efter seheoings Gjetrusræg 5
2r

- ') fra I ikke overskreve- o o-o) fra ikke overskr

vakni e -

overskrevet. – e) vrðr, I det- e) Brynjerne

a) d. 6, Slaget. - b) skjo



28 28. C.Barra söGUt.

er-að skjólsamar

(Sköglar treyjur",

hrytr [hagl boga

hlifar gegnim*.

Grenja gránir *

garmar slfðra,

bitr från freki

ferð helsgerðar,

[ryrr gramr guma

golor-hallir *,

bregðr benlogi

bygðum* hjarna,

eru brotnar mjök

borgir heila.

Sè ek (ve * vaða,

verðr" flytt* skaða,

syngr (såra klúngr°

snyrti-drengjum,

en á leið fara

36.

- [lægjörn ara

, jóð ok ylgjar

enn til sylgjar 1",

36.

slet kun dække

Sköguls Tröjere,

Buens Hagl falder

gjennem Dækket .

Tude de graalige

Balgens Hunde e,

Halsspangens vilde Utv e

Krigerne bider,

Gram forstyrrer

Hjertets-Haller s,

og Saarluen

Hjernens Bygder ,

stærkt nedbrydes

Hjerne-Borge *.

Fanen seer jeg flyve,

Faren voxer,

Saar.Tornen suser

hos de gjæve Helte,

men paa Vej drager

den listige Yngel

af Örn og Ulv,

at söge Blod ,

") fra [ efter Schevings Gjetning; sköglir heyra, H, det

förste Ord overskrevet.—*) fra Trettet, hagr boga hlift gegnri

overskrevet. - *) ikke overskrevet. 4) fra f ikke overskr. –

*0 ikke overskr.– *) saal. heuer end vo, H.–”) fra L ikke

overskr.– *) Schev. Gjetning for mitt, som er overskrevet i H.

- "). Selbev. Rettelse for det overskrevne saræk° vngr, hvortil

ogsaa findes Spor i H. – *) fra [ ikke overskr

a) Pandserne.– b) Dækvaaben beskytte ikke mod Pilene. –

c) Sværdene.– d) Brynjens Halsdæksel, her for hele Brynjen.-

e) d. e. Sværdet. – J) Sigurd Fafnesbanes sværd, derfra Sværd i

Almindelighed.– g) d. e

h) Sværdet. – i-k)

trænger ind i Brystet og dræber. -

Hovederne. – l) Sværdet.
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BRITrE graadig iler 2g)

hrapa hernumin 1 den hele Flok.

hvartveggi börn. 37 Ræven da Sjör

37. En refrgerir

råba á galta,

Ivat hann reisa mått?

rönd vi5 hånum;

Svå lætr döglingr

sem hann daur sè,

erað* lik hulib

lfings Breta o.

38. Engali pat

eggar" at reyna,

læs hann i anlit

ok f augu gram ;

en refr7 við pat

er á galta,

er hann af honum s

" enn vinstra,

hlustina hoegri

ok 9 hryðjarnes 1 ".

* En i falli felse 1 1

) dette ora forekommer

paa Galten *ngrel,

men hans Kraft

for svag sig Viser.
flux han sig s

gom död anstille,

ej Brittekongens

Lig bedækkes.

38 Dette Galten

ajnsker at pröve,

pan blæser i Kongens

Ansigt og Oje;

men Ræven pludselig

Galten angriber

og river af ham

den venstre Fod,

det höjre Öre

og Halen tillige.

39. Men i Fjeldet sig skjuler

paa andre Steder i Betydningen

fangen s Krig”, se eving foreslaaer derfor her at læse hræ
3

Imunin
ivning“ e. cadaverum avidi. – *) saal. H uden Overskr g

- – *) quæ cum certamen) ikke overskr.– 4)rettet; brað overskr. ) qu

3 e it . Geoffr

"en, finget se defunctam, et aprum In pietaten movebit,

– ) °er g sees en maat Streg , men Overskriftens Læsenaae

siber en antagelig fVA'era ingr. - ----- e

o e, skrevet. – *) rettet ifölge Latinen,
") rettet,

3

7) fra [ ikke overskrevet- -

Jevnf. v. 40; f (tyri) overskreve-- ) Mox sit Ipse e------ p

et dum superstabit. anhelabit in oeulos elus et fejem. - apsa,

non oblita præteri den mordebit sinistrum pedem ipsius, totumque
2

et corpore evellet.

6t audan, Geoff. –

i H *erskrev, Jl6st

facto , eripiet ei dextram auremI og te -Saltul "rer Schevings Gjetning, for- det

1) saa -
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BRETA sögUR.

40.

41.

fådygt 1. höfuð,

hyggr par 2 jöfuðr

kun at æxla;

en * villigöltr

vargi ok birni

segir sårliga

sorg ok missu*.

En [hraustir broeðr"

hugga galta,

Ikveðast sår munu,

sjálfir groeða ;

fara* skulum båðir

fótar" at leita,

hlustar ok hala ber,

hèr bittu galtist

En refr ofan

renn or fjalli

40.

4l.

ferr fårhugaðr

finna galta;

hann byðr sættir

af svikum einum,

kvezt hann mart við svin

mæla vilja".

det falske Hoved,

der tænker han

sin Slægt at foröge;

men Vildgalten

til Ulven og Björnen

med Smerte beretter

sin Sorg og Tab.

De tappre Brödre

tröste Galten,

og love selv

hans Saar at læge;

vi gaae begge

dig Fod at hente,

Öre og Hale,

vent her Galt!

Men Ræven ned

fra Fjeldet drager

og grum i Hu

Galten opsöger;

han byder Forlig

men kun paa Skrönt,

og siger han vil meget

med Svinet tale.

") fabygt, d.s., overskrevet. — ) rettet; pær,

*) rettet; ef overskrevet. – 4) et intra cavernas montium delitebit.

Aper ergo illusus, requiret lupum et ursum , ut ei amissa membra

restituant, Geoffr.– -) Jfra Likke overskrevet. – *) dette Ord

og det fölgende,

af de Ord som bemærkes. –

exspectabit, Geoffr. –

sese in lupum mutabit

Acquiescet ipse,

indtil V.49 inclus. er ikke overskr.,med Undtagelse

*) Qui ut causam inierint, promittent

ei duos pedes vulpis, et aures et caudam,

bra component.

overskrevet.-

et ex ipsis porcina mem

promissamque restaurationem

“) Interim descendet vulpes de montibus, et

* masi colloquium habitura eum apro,

adibit illum et calide ipsum totum devorabit, Geoffr.
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42:1. Tribu mèr galti 42.

ek man heill vera,

svik ek aldregi

svin i trygðum;

fund skulum leggja

okfrið gera,

skaltu einn gera

okkar i millim.

Er fundr lagiðr

ok friðr samiðr,

koma mildingar

málstefnu til;

en á fundi beim

færðir reynast,

hanar hertoga

breakr landreki.

Ok á sjálfan sig

siðan festir

leparðs höfub

lofingr at pat;

ræðr hann lyðum

ok lofa fjöld,

har prytr pessa

engils sögu.

45 e • e, •

å sig h . . . .

brigår ok broeöra

biör sloeglega;

en * er peir koma

kosti at foera

43. 43.

44 44.

45.

SAGAER. 31

* du mig galt

Jeg vil ærlig være.

aldrig jeg svigter

mod Svine, min Tro ;

"des vi skulle

og stifte Fred,

du ene skal dömme

Os imellem.

Mödet bestemmes,

Freden stiftes,

Kongerne begge

Paa Stævnet möde :

men paa det Möde

Rænkerne pröves,

Hertugen dræber

den bretske Drot.

Og paa sig selv

dernæst sætter

Leopard-Hoved

den listige Konge;

siden han styrer

Land og Folk,

hans Saga dermed

Ende tager.

Og Svins (Skikkelse)

paa sig - - - -

tager, og Brödrene

lumskelig venter ;

men naar de komme

Gaver at bringe

m til dette og det fölgende yers er kun Motivet taget af

, tra ovenfor anförte Sted i

rgene iH, -

pa 4 Linier).

Geoffr. - *) her adskilles ikke

e) Far begynder her en "g Strophe (der kun bliver
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46.

47.

bitr hann báða ij

ok banar hlyrum".

Er á hans dögum

höggormr alinn”, .

sá er fyrðum vill

fjörspell gera;

svå er hann lángr

at um Lundúnir

heiðar hvalr

hring of mælir,

ok svå óðr

at urðar lindi

um ... Öendr

alla gleypir *.

Hann Cambrie

kallar sveitir,

ok Norðhumru

nánar hjarðir;

ok utrautt

Tems at purru

drengs dólgporins

drekka lyðir *.

3

46.

47.

bider han dem begge

og Brödrene myrder.

I hans Dage

en Hugorm födes,

som vil Folk

Döden bringe;

hans Længde er saa stor

at Londons By

Hedens Hval a

som Kreds omgiver,

og saa vild

at Urens Baand b

de omreisende

alle sluger.

Han tilkalder

Kambriens Flokke

og de nærstaaende

Nordhumbriens Hjorde;

og uden Ophold

den kampdjærves Folk

heelt til Bunden

Tems uddrikker.

") Exin transvertet sese in aprum, et quasi sine membris expe

ctabit germanos: sed et ipsos, postguam advenerint, subito dente

interficiet , atque capite leonis coronahitur , Geoffr., som svarende

til v. 44 og 45.– *) overskrevet i H. – *) kunde ogsaa læses

sigðr i H. - *) In diebus ejus nascetur serpens, qui neci morta

lium imminebit. Longitudine sua circuibit Londoniam, et quosque

prætereuntes devorabit, Geoffr.; derpaa overspringes een Sætning

Bos montanus caput lupi assumet, dentesque suos in Fabrica Sabrinæ

dealbabit - *) Associabit sibi greges Albanorum et Cambriæ, qui

Tamensem fluvium potando siccabunt, Geoffr. Efter dette Sted

overspringes et heelt Stykke af Geoffroys Teart.

a-b) Orm.
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48. vera sfðan

et sama år

lópartar vij

linni bornir,

peir hafa brúsa

bölgjörn höfuð,

eru dáðlausir

döglings synir ".

49. Deir flestar taka

fjóða sveitir,

49.

hervigs ramir,

ok hóra mengi,

ok sameignat

sinnar kvånar

gera geirvanir,

geigr er i sliku.

"Långt er at tina

at er lofa vinr

"m aldar far

fum sagi;

er fæst i hvi

fgrt at heyra,

let ek liba pat

ok lok segja.

50.

Geog,

"mune, facient, Geoffr. – s)

nee, med trdt

mt 1tter vRs sagaen.

33

48. Siden blive

det samme Aar

*" Leoparder
af Ormen födte,

de bære Bukkens

"dtvarslende Hoved,

uden San og Kraft

Gre Kongens Sönner.

De tage de fleste

vinders Flokke,

de kampstærke Mænd,

°g Skjöger i Mængde,

og Sameje

af Ægtekvinder

gjöre de spydvante,

sligt maa forfærde.

Langt er at opregne

hvad Folkenes Ven

om Aarenes Löb

forudsagde ;

deri er det mindste

smukt at höre,

jeg gaaer det forbi

og om Enden beretter.

- ireorum turnai) gredientur ex eo septem leones, eapitibus hircoru pati,

- *) Foetore narium mulieres corrumpent: et proprias

Herfra er et Stykke i HI oper,

gelse af de Ord, som bemærkes- Det 50de Vers

Indholdet viser, af Oversætteren , og de efterfölgende0m

\ er

rs

de s

gør
lt,

I848.

frit bearbeidede, at man kun hist og her finder

6 i Geofr den störste Deel derimod , især det,edler" • s - -

ete Begivenheder eller Personificationer omtales , er
f ; concre

3
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5l 1.Verðr å faldu, 51. Paa Jorden kommer,

kvað enn fróði halr, siger den vise Mand,

styrjöld mikil, en voldsom Ufred,

stórar ógnir, store Rædsler,

vig ok vèlar, Drab og Svig,

vargöld ok köld - Ulvtid og Kulde

hrimi hverskonar af alsköns Rimfrost

hjörtu lyða. i Folkenes Hjerter.

52. Dá munu gleynast 52. Da ville larme

gålausir menn, de tankelöse

ok sællifir og de vellystige

seggir drekka, drikke stærkt,

leita at* fagna söge i Glæden

ok við fé una, og i Rigdom Hvile,

vell at oexla , ved at samle Guld

ok vegsmuni". og verdslig Hæder.

53. Hagr gerist hölda 53. Samfundet trues

hættr i mörgu, af mange Farer,

munað fyrða ráð ei Folks Adfærd

fagrt at reyna; smuk sig viser;

dyljast drjúgum dybt sig forstille

dråms* ivaðendr, de i Drömme vandrende,

, við sjálfa sig ei til eget Vel

sjást ekki at. de Hensyn tage.

54. Verst er i heimi, 54. Verden forværres,

veit-að sum föður",

slita peir sijum svå

eiSönnen Faderen kjender,

Slægtskabs Baand briste

mellem Sönner og Fædre;

ingen vedkjendes

egne Bekjendte

eller nære Frænder

synir við feðra;

kannast engi

við kunna menn

nè nána frændr

*) til Vers 51-53 findes intet ligefrem tilsvarende i Geoffr.

– *) að, H.–*)vexmvni, H. – ") saal. med Accent HI, enten

= draums, eller et usædanligt Ord drim, som maatte betyde

d6sig. Tværhed”. – ) Nesciet pater proprium filium, Geoffr.
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nirðir bauga. - blandt Folkenes Slægter.

55. Höfugt er að heyra 55. Tungt er at hjre

jatz um her gerist: hvad "Verden skeer:

lifa fenaðar Menneske, före

fyrðar lifi", Feets Lt,

hyggja á penna tænke Paa denne

prágjarnan heim "olige verden

ok hverskonar °g bortkaste

hafna gæzku. alt det gode.

*6. Mun et hvita silfr 56. Det h s

hildum granda, - vil Skade volde

okgul gera og Guldet Mænd

gumna blinda 2; med Blindhed slaae 3

himni hafna, de forkaste Himlen,

en å hauðr sjå, men hige efter Jorden,

svikr ofdrykkja Drukkenskab forfjrer

yta mengi. Folkets Mængde.

*7. Lir en danska 57. Det danske ø Foll

drótt at holdi, i Kjödet lever,

gerir eyvi ser mod egne Lyster

öld at móti; man intet gjör;

Prt munu en tignu thi ville de hje

tiðmörk himins himmelske Tidmærker

ljósi sinu deres Lys

fri lyð snúa *. fra Folket vende.

58. En grund eftir bat 58. Derefter Jorden -

srdða hafnar, sin Frugtbarhed taber,

T

) quia more pecudum lascivient, Geoffr.; her overspringes

t större Stykke i Geoffr., som ikke gjengives i Over
Sm ° 2) fulgor auri oculos intuentium exeoecabit, Geoffr.

S-»en, - - - -

" osito vino inebriabuntur mortales et postposito coelo in
f” , Imp -- *) Ab eis vultus avertent sidera , et

, respicient , Geoffr. - *)

fll fundent 1 J", Str. 59).i y Geoff e (jf t )

I

auskee danciske, jvfr.Str. 15 viðr enn danski=Dancium nemuas.

) 3*

f

g
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59.

60.

nè skúr ofan

or skyjum kemr",

sól ok måni

sjálf annan veg

fara fagrsköpuð

en pau fyrr hafi°.

Ok par á hyrni

heiðar stjörnur

må marka pvi

moldar hvergi;

sumar fara öfgar,

sumar annan veg

af enni gömlu

göngu sinni.

Sumar soekjast at

en sumar firrast *,

bregða ljósi

ok litum fögrum;

herjast vindar,

pau eru veðr mikil,

ok hjóm gera

meðal himintángla *.

60.

ikke en Byge

fra Skyerne konmer,

Sol og Maane

selv anden Vej

gaae, de deilige,

end de för plejede.

Og paa Himlen

de klare Stjerner

ei kunne bestemmes

ved et sikkert Sted;

nogle gaae bagvendt,

nogle dreje af

fra deres gamle

tilvante Bane.

Nogle rykke sammen,

andre sig fjerne,

tabe Lys

og Farvernes Skjönhed;

Vindene kæmpe,

som heftige Storme,

og fremkalde Larm

mellem Himmelens Kloder.

61. Geisar geimi, 61. Söen bruser

gengr hann upp i lopt", og höjt opsvulmer,

slikt er ógurlegt sligt er gyseligt

5ta börnum; for Menneskets Börn;

slikt er ógurlegt sligt er gyseligt

upp at telja, at opregne,

*) Arebunt segetes his (o: sideribus) indignantibus, et humor

eonvexi negabitur, Geoffr. – *) Splendor solis eleetro Mereuri

languebit, Geoffr. – *) saal. oprindelig i H (finaz), men over

skrevet finaz. – *) Cönfligent venti diro sufflamine, et sonitum

inter sidera conficient, Geoffr.; Slutningsordene i syvende Bog. -

) In ietu radi exsurgent æquora, Geoffr.
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man en forna mold den ældgamle Jord

af frum verða ". for "ennesker blotte.

62°. (Væri mart 62. Meget fortjente

mönnum kynna at forkyndes

or fölkstafs "*aamanden.

fornu kvæði; ældgamle Sang;

ek mun pó sJeg agter

(peygi fleira - ikke Inere

Dróttar’ pings for Odins Thingmænd -

folum segja. at fremsætte.

G3. bó hefir ek sagt 03. Dog har jeg sagt

seggja kindum Mændenes Born.

slikt er bók sligt som Bogen

brignum kynnir ; selv forkynder;

nyti sår gid de som höre

ljitar ståla Nytte drage

slika sögn, af slige Udsagn

ok sèst 6 fyri! og see sig for 1

64. Sjå vib synd 64. Agte sig for Synd

"k svika råbum og falske Raad

ok allskyns og alleslags

lum verkum 7; onde Gjerninger;

dygjum dáð, lad os handle vel

drottinn I elskum, og elske Herren,

rindum 5rt og strax bortkaste

illu råbi onde Forsætter

Skjåpt er lff 65. Skröbeligt er Livet

lya barna hos Menneskers Börn

1) et pulvis veterum renovabitur, Geoffr. – *) det fölgende

,m Indholdet viser, tildigtet af Oversætteren. –*) fra I ikke

f re. – 4.) fra Likke overskrevet.- ) Jfra L ikke overskrevet.

e krevet.
ez, H. *) fra [ ikke overs e -

- Tilhörerne: j5r6ttr=Odin, hans Thing= Slaget; Thinggju t

lene, Krigere, Mænd overhoved.

f



38 28. C.BRETA sögur.

66,

67.

68.

undir hreggskå"

hliðar 2 tjaldi;

[en lifs laun *

liða eigi

góð eða ill

gumna mengis*.

Gleðjumst öll

i góðum hug

[ok við vån

vegs ok dyrðar;

gætum góðs,

gleymum illu,

eflum opt

andar pryði *!

Biðjum opt

bragna * stilli

[oeztan eflð

öllu hjarta; -

ok viðfrægr

virða stjóri

doegr ok dag

dróttar gæti!

Ok herparfr

hrindi gerla

gumna liðs

grandi hverju,

svå at til lifs

leiði gerfva

pjóðar" vörðr

I petta mengi°!

66.

67.

68.

under det stormsvangre

Fjeldliens Telt e;

men Livets Gjengjeld

ei udebliver

god eller ond

for alle tilhobe.

Lad os glæde os alle

af godt Hjerte

og ved Haabet

om Ære og Herlighed;

lad os fölge det Gode,

men det Onde glemme,

stræbe at foröge

Sjelens Pryd!

Lad os ofte bede

Menneskenes Konge *

den ypperste om Styrke

afganske Hjerte;

og at den herlige

Menneskenes Hersker

Dag og Nat

Folket bevare!

At alles Velgjörer

fjerne ganske

fra Menneskenes Slægt

ethvert Onde,

Samt at til Livet

sikkert före

alles Bevogter

dette, Folk!

") fra I ikke overskrevet. – 2) saal. overskrevet, maaskee

for heiðar. - *) lifslavsn, H.– 4) fra [ ikke overskrevet. -

) fra I ikke overskrevet.— ) ikke overskrevet.– ”) fra [ ikke

overskrevet. - *) fra [ ikke overskreves.

a) Himlen. - b) Gud.
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1

99, men LfNUs s”A. "

p. Ni 2 skal ek flotmun!

hat er forðum var s,

lyi friðir * mèr

fyrðar, (segja

at buðlúngr sat

Bretlandi at,

hèt vellskati

Vortigernus °.

. Ji var forðum

[yrkend Bretum,

sú er Englum er

eignuð siðan;

hviat" en enska pjóð

áðan vèlti

breks åsama

brezka halis.

Ok láð beirra

með liði miklu

sjálf eignaðist

i sögum fornum;

39

20. "t 1.1vs spAApoM.

Nu skal jeg forkynde

hvad fordum skete,

lyt til mig alle

kyndige Mænd:

En Konge sad

* Bretlands Trone,
den guldmildes Navn var

Vortigernus.

* Det Land bar fordum

af Britterne Navn 3

som er tilegnet

1.

Angler siden;

thi Anglerfolket

fordum besnærede

de haardföre

brittiske Mænd.

3. Og deres Land

med talrig Hær

. selv tog i Eje,

som Oldsagn berette;

") saal. H med röde Bogstaver, -

V’gende er kun overskrevet hvad der saaledes betegnes.

uden Overskrivning s
g; i det

*) Be

*delsesbogstavet r5dt og grönt, det andet Bogstav (v) over

*reve, i 1. sy rettet; v" (við) overskrevet. — *-°) fra I

“skrevet. Til de förste 15 Vers svarer Begyndelsen af Geoffr.

** » se saagedes . Sedente itaque Vortegårmo Britonum rege super

"Pam hausti stagni, egressi sunt duo dracones, quorum unus
2X13. s-» ) saal. istedenfor fyR kend, som

at albus et alter rubeus. - “) * - - - - -v p, , ,men, hvor fyrr vilde blive en utidig Gjen

y -

pe af forðum ; uagtet man ikke finder Erempler er:
gets fyrkenna i lignende Betydning som at V AO ,

mare -

der ikke Analogier for e" saaledes dannet Ordform.

mange" krevet i HI. –
regaaende Ord er overs -

dette og af det sidste Bogstav ulæseligt.

- gre OUC

ogstaverne a

operskrevet i

)
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ok par er kristnir

kænir " byggja

áðr tók heiðin pjóð

hallir smiða *.

4. Er åttbogi

enskrar fjóðar

saxneskr sagaðr

i sögum fornum;

faðan eflðust beir

til primu geira,

landi at ræna

lofðúng Breta.

5. (En hers° jaðarr

halda måttið

brezkrijörðu

nè bauga fjöld;

alt fór enn heiðni

herr eð eystra

eldi okjárni

eylands jaðar.

6. En hertogi

hoelis leitar,

gerist traustan turn

tiggi að smiða;

ok pángat (til

ipeirrar * gerðar

samnar mörgum

mildingr smiðum .

7. Komu til smiðar

spakir völundar

og hvor nu de kloge

Kristne hygge,

der fordum Hedninger

Haller opförte.

. Slægtens Herkomst

for Anglerfolket

saxisk benævnes

i ældgamle Sagn;

derfra de samlede

Styrke til Kamp

at röve Land

fra Brittekongen.

. Men Hærens Flöjmand *

ei holde kunde

den brittiske Jord

eller Gods og Guld;

Hedninger droge

med Ild og Jern .

over Öens hele

östlige Bred.

. Men Hærens Anförer

Værn opsöger,

et vældigt Taarn

vil Kongen opföre;

og til Stedet

til dette Værk

samler Drotten

mange Smede.

. Til Bygning kom

de klögtige Smede

"D kiæn", H.– *) her er ingen Adskiuelse af Vers i H.-

") fra L rettets En hs (Enn hans) overskrevet 3 m. *) rettet;

peirra, HI overskrevet. – *) fra I er overskrevet i II.

a) d- e. Folkets Hövding, Kongen.

,
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f(bat er ytum sagt) (saa der berettes)

uppi i fjalli; Oppe i Fjeld ;

en bat er drengir men hvad d, opförte

å degi gerðu " den ene Dag

så hess engan stab " der ei spor ar

annan morgin- den "æste Morgen.

8. (Kala let fylkir * kongen lod kalde

fróða seggi* de vise Mænd,

frá gunnporinn 3 den kampdjærve spurgte

gramr hvat voldi: hvad sligt forvoldte,

er gerla hvarf at hele den lagte

grundvöllr (så Grundvold forsvandt,

hrott, sem”grund gömul som om den gamle Jord

gleypti steina Stenene slugte,

eða hamlobin * eller dens Skorpe

har . . . . eldi. med Ild blev svedet.

9. Einn var maðr 9. Een Mand var der,

så er (myrkva frètt som det dunkle Varsel

fyri skata skyrum for den vise Drot

skynja kunni, , , tolke kunde,

hèt yngva vinr den Kongens Ven hed

Ambrosius 7, Ambrosius,

) rettet; gerði overskrevet og saaledes fror L overskr. i H.

) ”ettet; seti overskr. i H.– *) rettet; gvmnporni, overskr.

Jra [ er nemlig det hele overskrevet.– *) rettet; seimgrvnd, -

eet 9rd, overskr. i H.— *) saal. i eet Ord overskr. i EI uden

3 - e

Voor bag Forvanskning.– °) fra Loverskr. i H; den sidste Linje er

*ogreg esikker, paa Grund af tydelige Spor ar Forvanskning i

Werkningen det overskrevne er hmarre ClldiD, men naar de

adelige Træk tages med, vilde der komme frem hrmursellai,

vi ikke have kunnet udfinde nogen sandsynlig Læsemaade,
af sat Stedet efter den formodede Mening. – Schevings

ge ða haim globa garmi seldi, fjerner sig formeget fra H,

vovet at optage den.- ") fra L overskrevet i II.
fl

,deoffr. kaldes Spaamanden Ambrosius Merlinus.
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en enn ågæti

öðru nafni

Merlinus så

maðr (kallaðist.

102. bat kvað valda *

verbåls“ (hötuðr,

at par "undir * var

uilitið vatn;

(bauð” grund grafa

gumna stjóri,

reynist spaklig

spámanns saga.

11. Ok enm fróði halr

frtti lofa *

hvat undir vatni

væri niðri;

ok er engi pat

annarr vissi

sagði fylki

fleinpollr spökum:

12. Sofa par i dimmu

diúpi niðri

tvennir ormar

10.

1 1.

I 2.

men med andet Navn

den ypperlige

Merlinus kaldtes

den nævnte Mand.

Det forvolder,

sagde den vise Mand,

at der under findes

Vand i Mængde;

da böd grave Jorden

Folkenes Styrer,

der pröves den vise

Spaamands Udsagn.

Og den kyndige

spurgte de Mænd

hvad under Vandet

var forneden;

og da det ingen

anden vidste,

saalunde han talte

til den vise Drot:

Sove der nede

i det mörke Dyb

tvende Orme

*D dette Ord og de to sidste Bogstaver af det foregaaende

er. overskrevet i H; der synes ligeledes at være Adskillelse af

Stropher, men Sammenhængen synes at fordre, at de næste to

Linier föjes til. – *) Her adskilles ikke Stropherne i H.-

*) fra - I overskr. i H.– *) saal. efter Gjetning, jevnf. Fornm

S. 10, I9; i HI staaer uden Overskrivning v"dav eller v'dax. -

*) rettet, overskr. er pat.— ) rettet efter de oprindelige Træk,

som skimtes under Overskrivningen; overskr. er visa; fra I er

overskr. -") her begynder H en Strophe, som kun vilde blive

fre Linier.– *) fra I overskr, men det fölgende ikke, indtil i

38te Strophe.
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tveimr hellum f i tvende Huler;

beir eru lindar ei hinanden ligne

lands tilikir; Landenes Bæltere ;

st ek rauða seil eet Jordbaand rödt,

ris ok hvita- det andet hvidt.

13. Litu grund graf ad Grunden grave

gera skorninga » og Gröfter skjære,

sagi Merlinus sagde Merlinus

menja deili, til den guldmilde Drot,

veitið vatni - förer Vandet –

ok vitið siðan Og seer siden

hvat spáð hafi hvad spaaet haver

spillir bauga den Ringe-Spilder

(pat er nylunda) - (det er nyt Vidunder) –

niðr or fjalli. ned fra Bjerget.

14. Gerðu greppar I4. Man udförte

pat er gumnum bauð, hvad han dem böd,

varð vatni niðr Vandet blev ned

veit or fjalli, fra Bjerget ledet,

ok seimgefendr " og de omstaaende

snáka bekktu Ormene kjendte

de trolöse,
trygðarlausa, -

som Valkyrjens Gud e,
sem Tyr frum

hafi Hristar den forudvidende,

havde forudsagt.

Da vaagnede op

de uhyre Drager,

og styrtede begge

bort af Lejet;

I5 hugspár sagat.

" Ok drjúglegir 15.

drekar vöknuðu,

Serðust báðir

brott or rúmi ;

Miagaards-Slangen » som troedes at

a) d. e. Ormene, efter - e e.

b) en almindelig Omskrivning af en
nringe Jordens Kreds. -

den som bryder Ringe,

jr, en ar valkyrien, densTyr

(f

gl Mand.

a. e. er gavmild, er Gentleman.–

(en af Aserne), en Kriger,
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rennast siðan

snart at móti

fróns fåsynir

froeknir baugar.

Gerist sókn mikil

snåka tveggja *

16.

gapa grimmlega

grundar belti

höggvast hoeknir *

hauðrs girðingar,

blásast eitri á

ok blåm eldi.

Forflótti var

fránn enn rauði,

17.

bar enn jósi hann

liðr * at bakka;

en hann haglega

hrökkr at móti,

elti hann enn hvita

hugtrúr dreka".

IPeir vig gera

vatns farveg i,

ok lengi hvatt .

18.

16.

17.

18.

derpaa som Lyn

mod hinanden rendte

de sælsomme, nodige

Jordens Ringe.

Stærk Kamp opstaaer

mellem begge Snoge,

gabe af Vildhed

Jordens Belter;

higende hugges

Jordkringlens Gjorder,

hvæse Gift

og den blaae Flamme.

Paa Flugten kom da

den röde Snog,

den lyse Orm drev ham

heelt til Bredden;

men han snildt

svinger sig imod

og modig forfölger

den hvide Drage.

De holde Kamp

i Vandets Leje,

og længe modig

*) H skrevet med Tal: ij. –*) Egilsson sammenligner med

dette Ord det norske hæken, avidus, dansk higen.–*)Cumque alter

alteri appropinquasset, diram commiserunt pugnam, et ignem anhe

litu suo procreabant, Geoffr. VII, 3.– *) under b staaer et

Punkt i H, som om det ikke skulde læses , men Sammenhænger

og det latinske Forbillede viser at den her fulgte Læsemaade

Gibr = linnr) maa være den rigtige. — *) Prævalebat autem

albus draco, rubeumque usque ad extremitatem laeus fugabat. At

ille cum se expulsum doluisset, impetum fecit in album, ipsumue

retro ire coëgit, Geoffr. — ) vaz, II.
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linnar berjast;

mega ormar par

ymsir meira

okymsir peir

undan leggja.

Segpu, Merlinus,

kvað menbroti,

erttu fróðari

fyrðum öðrum:

hvat tikna man

beggja orma

dgurlegt vig

aldar bömum 22

det gumma vinr

er hann greiða bað

fjengil göfugr

pessa 4 hegju ";

ok efir pat

aldar Snytrir

I9.

20

") i H
skrevet med Tau. ij.

til 19

de og 19de Strophe: Ipsis
e Ambrosio Merlino di

*t.— ) ; H skrevet vin'5 -

) dette Or

g den

dbóta,

skr,

Stedet er saaledes,
Fors -

*eden og hvad man aller

vges Dnnelds yppi-runnum || engi kann en sva lengra

) | heggja hilmis seggjav) eggJ e

umunnelds heggju hilmislengra en svå o. S. ;

til seggja, for at danne et Heelrim ti
f

I RITTERNpg

forekommer, saavidt vides, ku

*ockholmske Skindbog Nr. 1 i Fol.

e gammelt, men i Viser temmelig u

hvor der tales om Olaf Tryg

SAGA En.

faaer 9verhaand,

" den en,
for den anden viger.

Sig du, Merlinus,

Sagde Ringenes Bryder,

" er mere kyndig

end andre Mænd

Vad mon betegner

de to Ormes

rædsomme Kamp

for Menneskers Börn 2

Den vennesæle græd,

da ham tolke bad

den vældige Konge

dette Jærtegn;

og efter det

Folkets Mester

|9.

20.

—*) i Geoffr. S2arey

ergo in hunc modum pu

cere, quid draconum

(som vinir)

Jfölgende

gmantibus,

Prælium por

- *) persa, H.
n, E Reksterja, v. 23,

(konuingabók af Bergi

Paalideligt Haand

3”tolsons

rmen him,

ISkb. har

,= engi kann seggja (segja) yppi

hvor segja er for

heggju; det Jfore

sidst saa til ham paa o

mer os imidlertid sandsynligt, at hegja kunde være den
f

igere Form,

gn , , frd.

&eslægtet med hagr, i Betydning af eventus,
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rökstælta spå en grundig Spaadom

rekkum sagði 1. alle forkyndte.

2l. Tåknar enn rauði 21. Det röde Jordens

rás fagrsili, Glimmerbaand a betegner,

kvað bjóðr bragar, sagde Spaamanden,

brezka lyði, det bretske Folk,

en hinn hviti naðr 2 men den hvide Orm

på ena heiðna bjóð, det Hedningefolk,

er byggja man som kommer til at bygge

brezkar jarðir *. i brittisk Land.

22. Er harmr mikill 22. Sörgelig Nyhed

hölðum segja: maa berettes:

jeg siger der seirersegi ek sigr hafa

den hvide Snog,snák enn hvita,

láð man leggjast Landet nedtrykkes

ok lyða fjölð, og Folkets Mængde,

munu dreyrgart år blodige Elve

or dölum falla. fra Dalene falde.

23. Farast mun kristni, 23. Kristendommen kues,

kirkjur falla, Kirkerne falde

(så er harmr höfugr) (den Sorg er tung)

herr er i landi; Fjenden er i Landet;

fpå man enn eflast da styrkes endnu

en auma pjóð, det usle Folk,

aiðr er harðla hnekkt som forhen var

Hennar kosti *. haardt nedböjet.

") Mox ille in fletum erumpens, spiritum hausit prophetiæ et

ait, Geoffr.–*) rettet; mr (maðr), II.—*) til dette og følgende

Vers svarer i Geoffr. dette Sted: Væ rubeo draconi, nam

ejus exterminatio festinat: cavernas ejus occupabit albus draco,

uiSaxones, quos invitasti, significat. Rubeus vero gentem desig

nat Britanniæ, quæ ab albo opprimetur. Montes itaque ejus ut

valles æquabuntur, et flumina vallium Sanguine manabunt. -

*) Cultus religionis delebitur, et ecclesiarum ruina patebit. Præ

valebit tendem oppressa, et sævitiæ exterorum resistet, Geoffr.

a) dem röde Orm.
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24. Mun par f iki 24. Da vil ,

lofingr koma en Konge opkomme

(så er vegligastr) (det er den herligste)

villigaltar, " "salts skikkelse,

hann fultingir " understötter

fåráðum her det kuede Folk

ok und 1 fótum trer 's træder under Fader

ferðir Saxa 2. Saxerfolket.

25. Ferst * undir hann 25. Han underlægges

foldu grænni den grönne Jord,

ok eyjafjölö og Oernes Grupper

i üthafi: Verdenshavet

lra ok Engla de Irers og Anglers

ok tit Skota, og de fjerne Skotters,

vium löndum de vælske Stammers

valskra pjóða, vidtstrakte Lande,

Noregs 4 siðu Norges Kyster

ok norðr Dana. og Daners mod Nord.

26. Ok Rümverjar 26. Og Romerne nære

ræsi ugga, for Kongen Frygt,

meguð reisa peir de mangle Kraft

rönd við stilli. til at modstaae ham.

Martveit ek annab Meget veed jeg andet

Ulm menbrota, om Kongens Dage,

en ek uglöggt sèg men dunket er mig

97 Grlig konúngs". hans Endeligt.

” *ann munu tigna 27. Ham ville ære

tingur lyða, Folkenes Tunger,

éå mun gramr vera den Konge vil blive

) vnd, H.—*) Aper etenim cormalie r ;

, la eorum sub pedibus suis ipsius subaer.

– 4) Norex, H. – *) Insulæ oceanu p melit Romvues

- - r. - ) Ti
et Gallicanos saltus possidebit, Geoffr Geöff,

- - - - O T"

ipsius sævitiam : et exitus ejus dubius erit, Geoff
Jyll

A
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gumnum tiðastr; mest elsket hos alle;

ey mun uppi. stedse vil leve "

öðlings frami Kongens Hæder

ok hans hróðr fara og hans Roes gaae

með himinskautum ". til Himmelens Hjörner.

28. Ok áttúngar 28. Og den herlige

ens itra grams Konges Ætmænd

laða at loföúngi tilvende ham

landi ok pegnum; baade Land og Folk;

en eftir pat men derefter

orms ens hvfta den hvide Orms

verðr meira vald Magt bliver större

en verið haföi*. end den forhen var.

29. Honum fultingir 29. Ham understötter

Fenrir sjófar, Söens Ulv,

beim er Affrikar hvem Afrikaner

utan fylgja; fra Udlandet fölge;

verðr kristnibrot Kristendommen brydes

um kyni pjóðar, hos Folkenes Slægt,

pó munu sjálfir dog ville selv

siðar nokkvi kort derefter

enskir lyðar de engelske Stammer

allir skirast*. alle döbes.

30. Liðr biskups * stóll - 30. Bispesædet

Lundúnum or fra London flyttes

i ena breiðu til den vide

borg Cantara, Kanterborg,

ok långa tign og Legion. Borgens

") In ore populorum celebrabitur: et actus ejus cibus erit nar

rantibus, Geoffr. – *) Sex posteri ejus sequentur sceptrum, sed

post ipsos exsurget Germanicus vermis, Geoffr. – *) Sublimabit

illum æquoreus lupus, quem Africana nemora comitabuntur. Dele

bitur iterum religio, et transmutatio primarum sedium erit, Geoffr.

–4) dette Ord er dannet efter Formodning, men sees ikke i H.
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Legiónum -
langvarige Hæder

taka mun en mæta vil den herlige

Menevia ". Menevia tage.

3l. Stór verða rök: 31. Store Ting skee:

rignir blóði, der regner Blod,

hár snarpr at pat stærk Hunger derpaa

sultr mannkyni. Menneskene plager,

en* enn rauði snákr men den röde Snog

eflist siðan, siden styrkes

fær hann af miklu og vinder ved det svære

mått erfiði°. Arbeide Kraft.

32. Liðr nauð yfir 32. Nöd overgaaer

naðr enn hvita: den hvide Orm:

er hans kyn kvalið hans Slægt bliver pint,

ok konur ristnar, Kvinder opskaarne,

ræntr er hann borgum hans Borge plyndres

ok búi mörgu, - og mange Gaarde,

få hverskonar, alsköns Gods

foldu groenni, med den grönne Jord,

eru grimmliga grueligen bliver

gumnar drepnir *. Folket dræbt.

") dette Navn er taget efter Latinen; Menelogia, H; i dette

Vers springes to Sætninger over i Geoffr., hvor det tilsvarende

Sted lyder saaledes: Dignitas Londoniæ adorabit Doroberniam:

[et pastor Eboracensis septimus in Arnorico regno frequentabitur].

Menevia pallio urbis Legionum induetur: I et prædicator Hiberniæ

propter infantem in utero crescentem obmutescet).–*) overstreget

i H med nyere Blæk.– *) Puet sanguineus imber: et dira fames

mortales afficiet. His supervenientibus dolebit rubeus: sed emenso

labore vigebit, Geoffr.–*)Til den 32te og 38te Strophe svarer i

Geoff. følgende: Tunc infortunium albi festinabit, et edificia hor

tulorum ejus diruentur. Septem sceptrigeri perimentur, et unus

eorum sanetificabitur. Ventres matrum truncabuntur, et infantes

abortivi erunt. Erit ingens supplicium hominum: ut indigenæ

restituantur.

4

I849,
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33.

34.

Hniga fyri brezkum

bragninga kon

siklingar sjau"

sigri numnir,

ok heilagr verðr

herja deilir,

einn af enskum

öðlingum sjau.

Så er slikt gerir

man sjálfr taka

eirmann á sig,

aldar stjóri,

ok of há hliði

hilmir siðan

eirhesti å

itarlegr sitr,

gætir* Lundúna

lofsæl konángr°.

på gervist pat

um bjóð Breta

er beim enn hefir

åðr um grandað:

at beir sjálfir sizt*

sáttir verða,

"deila peir um veldi

ok um viða fold,

33.

34.

Falde for den bretske

Kongebaarne

syv Folkedrotter

Sejer berövede,

og hellig bliver

Hærenes Ordner

een af de syv

engelske Konger.

Den som sligt gjör

vil selv tage

en Kobbermand paa,

den Folkedrot,

og over höje Port

Herskeren siden

paa en Hest af Erts

herlig sidder, *

London bevogter

den lovpriste Konge.

. Da vil det vise sig

om Britternes Folk,

som för har voldt det

megen Skade:

at de ej indbyrdes

forliges kunne,

de kjævles om Magten

og det hele Land,

354.

) vij, H.— *) Get”r (Getirr), H, der begynder en ny

Strophe med dette Ord.– *)Qui faciet hæc, æneum virum induet,

et per multa tempora super æneum equum Londoniæ portas serva

bit, Geoffr.–*) her begyndes ikke ny Strophe i H.– *) sitz,

H.– *) her begynder H en ny Strophe.

a) en Konge.
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363.

37.

eru kappsamir

kindir brezkar *.

Kemr bardagi

buðlúng himins

åkafr um her,

ári steypir,

kvelr enn harði

helverkr fira,

meguð dauðan her

dróttir hylja,

liðr sultr ok sótt

at sigrviðum,

missir manna,

mörg strið höfug *.

Lað munu låta

peir er lifa eftir,

ferr en pingdjarfa

pjóð or landi;

byr blezaðr gramr

(sá er brezkr jöfurr)

skip sin á brott,

ok hann skjótla verðr

taliðr tirgöfugr",

i tólfta * höll

sæl með sælum

settr guðs vinum 7.

BRITTERNRS SAGARR.

36.

37.

51

ivrigt kjæmper

Britternes Afkom.

Slaget træffer

fra Himmelens Konge

voldsomt Folket,

de gode Aar svinde,

den haarde Hælværk

Mændene piner,

man kan ej de Dödes

Mængde bedække,

Sult og Sot

raser blandt Folket,

Mennesketab,

mange svære Onder.

Landet miste

de som Livet beholde,

det tappre Folk

drager bort fra Landet;

velsignet Drot

(den brittiske Hersker)

ruster sine Skibe,

og han snart bliver

talt som den tolvte,

den höjt berömte,

salig blandt salige

Guds Venner stillet.

1) saal, kappsam", H.–*)saal, brezkr,H.–Exin inproprios

mores revertetur rubeus draco: et in se ipsum sævire laborabit,

Geoffr.–*)her begynder ogsaa H en Strophe.–*) Superveniet

itague ultio tonantis: quia omnis ager colonos decipiet Arripiet

mortalitas populum: cunctasque nationes evacuabit, Geoffr. - *)tir

gofvgv, H. – )Residui natale solum deserent, et exteras culturas

seminabunt. Rex benedictus parabit navigium, et in aula inter be

atos duodecimus annumerabitur, Geoffr. - ") saal. H 5 efter

Latinen maatte man vente tólfti i höll, eller frre
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38. Svå toemir " lå 28. Saaledes udtömmes

lyba börnum, Landet af Folk

I drifr hryggr hèðan (sorgfuld drager heden

herr or landi *: Folk af Landet):

at skógar” par at Skove der

skjótla vaxa - frodigt voxe

er årsamir hvor frugtbare Agre ,

akrar* voru stode forhen

fyrr með fyrðum til Folkets Glæde

få fold Breta ". . paa brittisk Jord

39. I pá mun enn hviti 39. Da bortdrager

hjarlpvengr fara den hvide Orm,

snót saxneska snild han indbyder

snarráðr laða, den saxiske Kvinde,

ok með miklum* og med talrigt

mannfjölða kemr Fölge ankommer

fjarðbyggs’ Skögul Smykkernes Skögule

fold at byggja*. at bygge i Landet.

40. Man såð koma 40. En udenlandsk Sæd

sinni öðru vil anden Gang

útlent yfir over vore Haver

ora garða, sig udbrede,

en sumt yfir men der over

a svalum barmi paa den svale Kant

eylands forumir af Öen lurer

ormr enn rauði”. den röde Orm.

") saal, toem", H. – *) fra I overskrevet i H. – *) rettet,

skiotla, H.– *)skrevet ackrar i H.– *) fra [ overskr. i H.–

Erit miseranda regni desolatio, et areae messium in fructuosos

saltus redibunt, Geoffr.– *) fra [ overskrevet i H, med Und

tagelse af de sidste tre Bogstaver.– ”) i H skrevet fiarðbygs.

– *) Exsurget iterum albus draco, et filiam Germaniæ invitabit,

Geoffr. - *) Replebuntur iterum hortuli nostri alieno semine, et

in extremitate stagni languebit rubeus, Geoffr.

a)fjarðbygg, Fjordens, d.e. Söens Byg=Stene og i særlig Betyd

ning=Smykker; Smykkernes Skögul (een af Valkyrjerne)= Kvinden.
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4 1. Fær hann litið 4 l. Han af Landet

af landinu; kun lidet vinder ;

pá kórónast da krones den hvide

kapps hvitdreki Kivets Drage

ok saxneskir og saxiske Mænd

seggir rikja, Riget bestyre,

en eirjöfurr men Erts-Kongen

ofan at stiga nedstige maa

verðr af bröttum af den steile

borgar armi". Borgens Mur.

42. Eru laufviðar 42. Den lövrige Lunds

ljósum fjötri lyse Baand

takmörk gefin ere Grændser satte

i tali åra, i Aarenes Tal,

munað hann rikja ej han overskrider

um en römu sköp, den stærke Skjæbnes Maal,

nè pvi enu fagra eller raader længer

fróni råða *. over det skjönne Land.

43. Vera munu ára 43. I en Aarrække

i aga myklum af ti Gange femten

fimtán* tigi hersker stor Ufred

foldar belti, mellem Jordens Bælter ,

en tiroeð men ti Gange

tiri göfgaðr tredive Aar

hundruð prjú* den höjt berömte

hann man sitja vil Riget beholde

Lundúnum at over London

ok lyða fjölð°. og Folkets Mængde.

1) Exin coronabitur Germanicus vermis, et æneus princeps

humabitur, Geoffr. - *) Terminus ili positus est, quem transvo

lare nequibit, Geoffr.– *) xv, H.—*) ij, H. — *) Centum

mamque et quinquaginta annis in inquietudine et subjectione mane

bit, trecentis vero insidebit, Geoffr.

a) Lundens (Skovens) Baand ellerLænke=Orm.—b)d. e. Ormene
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l

44. Så man gumnum Da vil en heftig

nordostlig Storm

træde Lundens

Lænke imöde,

og den Blomstren

bort forjage,

som de vestlige

Vinde frembragte.

44.

gánga at móti

landnyrðingr hvass

lundar fjötri

ok blóma pá

a brott reka,

er vestroenir

vindar groeddu”.

45. Man gul glóa 45. Guldet vil glöde

guðs húsum á, paa Guds Huse,

en lögðis veör men Sværdenes Stormt

lægir peygi, sagtnes föje,

man trautt taka den svigfulde Drage

tålsamr dreki næppe vil kunne

hið sin mega, sin Hule naae,

ipviat honum nálgast thi ham sig nærmer .

viti fyri vèlar, Straffen for Svig,

patz hamnverðr bera *. som han maa bære.

46. Få man hann uppgång 46. Held vil ham hæve

afar litla stund, en stakket Stund,

hnekkir honum men ham nedtrykker

hringserkjað lið; ringpandsret Hær;

kemr sunnan stå kommer söndenfra

sveit um oegi, den Hær over Sö,

er hann riki mun som vil röve ham

ræna myklu 4. et stort Rige.

") saal. tydeligt og uden overskrivning i H. – *) Tunc

exsurget in illum aguilo, et flores quos Zephyrus procreavit eripiet,

Geoffr. – *) Erit deauratio in templis, nee aeumen gladiorum

cessabit. Vix obtine, cavernas guas Germanicus draco; uia ultio

proditionis ejus superveniet, Geoffr.– ) vigebit tandem paulisper,

sea decimatio Neustriæ noeebit, populus namue in ligno et ferreis

uniels superveniet, at vindietam, de neguitia ipsius sumet, Geolfr
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47. Så man loföüngr 47.

er liði styrir,

brátt brezkum her

byggja jarðir;

mun sáð tekit

snáks ens hvita

endr or ufám

[aldingörðum".

48. 5á* manhann gjalda 48.

grimmra ráða,

er hans tiundað

tålaukið kyn,

verðr hann groenni

grund að vinna*

ok hann upp frá pvi

- aldri rikir:

tekr hann svå fyri svik

sárar hefndir°.

49. Rikir enn at pat 49.

ormar tvennir,

missir annarr par

aldrs fyri skeyti,

eIn anarr Inan

aftr um hverfa

undir skugga nafns°,

at sköpum vinna".

Blt 1TTFRNES SAG AR, 55

Den Folkedrot

som for Hæren raader

vil snart med Britter

Landet befolke;

den hvide Orms Sæd

vil end paa ny

oprykkes af mange

Urtegaarde.

Da vil han undgjelde

for grusomme Raad,

hver tiende falder

af hans svigfulde Slægt,

den grönne Jord

maa han bearbeide,

og fra den Dag af

han aldrig hersker:

saa bitter Hævn

for Svig ham ydes.

Derpaa end herske

tvende Orme,

den ene der mister

Livet for en Pil,

men den anden vil

tilbage vende

under Navnets Skjul,

for Skjæbnen at lyde.

") Restaurabitpristinis incolis mansiones: et ruina alienigenarum

patebit." Germen albidraconis ex hortulis nostris abradetur, Geoffr.

– 2) fra I overskr. i H.–*) de to förste Bogstaver af Ordet

ere ulæselige i H.– *) et reliquiæ generationis ejus decimabuntur.

Jugum servitutis ferent: matremque suam ligonibus et aratrisvul

nerabunt, Geoffr. - ) tilföjet efter den latinske Text, Ordet

er næppe læseligt i H.- *) Succedent duodracones, quorum alterin

vidiæ spiculo suffocabitur: alter vero subumbra nominisredibit, Geoffr.
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50. på man rikja 50. Derefter hersker

rèttlætis dyr, Retfærdigheds Dyr,

pat er eyverskir som de ölandske

ormar ræðast, Orme frygte,

ok fyri sunnan sæ og selve de bomstærke

sjálfir ugga valske Taarne

viz ramlegir sönden for Havet

valskir turnar". ængstes for det.

51. på man gul snarað 51. Da spindes Guld

af grasi mörgu, af mange Urter,

flytr or klaufum Sölv af Kalveslægtens

kålfs ættar silfr; Klöver drypper;

eru fagrbúin prægtig klæde sig

fljóð i landi, Landets Kvinder,

verðr-at snótum men ei deres Sæder

siðbót at pvi*. vinde derved.

52. Sprett er i miðju 52. Penninge snittes

mót penningum, i Midten over ,

mun gjörst gleði* Glenten mister heelt

*) Succedet leo justitiæ, ad cujus rugitum Gallicanæ turres et

insulani dracones tremebunt, Geoffr.- *) In diebus illis aurum

ex lilio et urtica extorquebitur, et argentum ex ungulis mugientium

manabit. Calamistrati varia vellera vestient et exterior habitus

interiora signabit. I Pedes latrantium truneabuntur. Pacem habe

bunt feræ: et humanitas supplicium delebit J. Geoffr.– *) saal.

tydelig og uden Overskrivning H, hvilket forudsætter Formen

gleðr = gleða eller gleðra.

a) Efter den Mening som Oversættelsen fölger skulde her

især være tænkt paa Pengenes Deling som Venskabs Pant (jfr.

Gisla s. Surssonar cap. 8), da det synes som dette ”Vers skildrer

en Fredens Gyldentid; men Stedet kan forstaaes paa flere Maader,

da de latinske Udtryk ogsaa ere dunkle; navnlig kunde man

smaaskee oversætte: et Stempel sættes midt paa Mynterne", eller

...man hugger et Hul midt paa Mynterne" (for at bruge dem som

Smykker).
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glatast ránsemi,

tennr munu gylðis

trausti nummar,

ok leó-vargar

verða at fiskum

hvassir hvelpar

hvaltúnum i 1.

53. Verðr meinlega

mæki brugðit,

sè ek blóði ben

blása móður,

(liðr margt höfugt -

yfir lyða kyn)

ryðr varðar 2 blóð

Venedociam,

ok siðan sex*

snarpir lifra

kynsmenn drepa

Corineus”.

54. pá munu gumnar

gráta á nóttum

ok pjóð gera

poegjar boenir;

på munu höldar

til himins kosta,

54.

BRITTERNES SAG AEIt, 57

sin Rövernatur,

Ulvens Tænder

tabe sin Styrke

og Lövevargens

de vilde Hvalpe

til Fisk forvandles

i Hvalens Hjem.

Til sörgelig Meen

Sværdet drages,

af Moderens Saar

seer jeg Blodet strömme,

(svære Sorger tynge

paa Folkenes Slægt)

hendes Blod farver

Venedocia

og derpaa sex

af sine Brödre

dræber Corineus's

tappre Afkom.

Da ville Mænds Taarer

om Natten flyde,

og Folket fremföre

varme Bönner;

da ville alle

til Himlen stræbe,

Catuli leonis

)Findetur forma commerci: dimidium rotundum erit. Peribit

miluorum rapacitas, et luporum dentes hebetabuntur.

in æquoreos pisces transformabuntur: [et aquila ejus super montem

Aravium nidificabit J. Geoffr.– *) saal. H, hvilket her antages

for gen. Sing. I staaende i Apposition til móðurl afvörð, der

ellers kun findes i Plur. (Ægisdr. 33, Hervarar s. i Fornaldar

s. Norðrl. 1, 473). – *) v1, H. – *) Venedocia rubebit materno

sanguine, et domus Corinei sex fratres interficiet, Geoffr.
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få et långa lif det evige Liv

loföar nytir". de gode vinde.

55. Enn mun i skogi 55. Endnu derefter

skoeðir siðan i Skoven vaagne

vargar vakna, farlige Vilddyr,

veiða f borgum, som i Borge jage,

ipeir munu sina de ville selv

sjålfir dólga sine Fjender

fella eða fjötra ; fælde eller fængsle;

fåir munu verða faae kun ville

peir er treystast beim vove mod dem

telja at móti*. at före Ordet.

56. Einn sitr nytastr 56. Den ene herligst,

Nevstrie (or) fra Neustria kommen,

Englandi at hersker i England,

auðar skelfir, en ædel Drot,

p6 (ro) siklingar dog ere der Herskere

sunman kommir fra Syden ankomne

fimm eða fleiri, fem eller flere,

foldu að ráða. som styrede Landet.

1) Nocturnis lacrymis madebit insula: -unde omnes ad omnia

provocabuntur, Geoffr., som derpaa har fölgende, hvortil ikke i

det islandske findes noget tilsvarende: Væ tibi Neustria, quia

eerebrum leonis in te effundetur: dilaceratisque membris * patrie

solo eliminabitur. Nitentur posteri transvolare superna: sed favor

novorum sublimabitur. Nocebit possidenti ex impis pietas , done?

sese genitore induerit. Apri igitur dentibus accinetus cacumina

montium et umbram galeati transscendet. Indignabitur Albania, et

eonvocatis collateralibus sanguinem effundere vacabit. Dabitur

maxillis ejus frenum, quod in Armorico sinu fabricabitur. Deaura

bit illud aquila rupti fæderis, et tertia nidificatione gaudebit. --

a) Evigilabunt rugientes catuli et postpositis nemoribus intra mænia

eivitatum venabuntur. Stragem non minimam ex obstantibus facient

I et linguas taurorum abscindent. Cola rugientium onerabunt catenis,

et avita tempora renovabunt]. Geoffr.
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57. Så bjartar brytr 57. Denne bryder Irernes

borgir fra lyse Borge

ok foldar til og til Jorden

fellir skóga, Skovene fælder,

gerir ræsir eitt han manges Riger

riki margra, til eet forvandler,

tekr leónis et Lövehoved

. låvarðr höfuð 1. Herren tager paa.

58. Er i reiðingu 58. Vaklen mærkes

ráð pjóðkonúngs i Kongens Færd

enn fyrra lut i hans yngre

fylkis ævi, Alders Aar,

en enn oefri aldr men den guldmildes

auðvarpaðar senere Liv

likar helgum behager den hellige

himinstilli vel*. Himlens Konge.

59. Mun hann biskupa 59. Han vil Biskoppers

borg um skryða,

ok helgan stað

heja margan,

tignar borgir

tvær pallió,

gefr hann bygjum Krists

pægjar nossir °.

Borge pryde

og hæve mange

hellige Steder,

tvende Borge han

med Palliet hædrer,

og skjenker Kristi Terner

skjönne Gaver.

") Exin de primo in quartum: de quarto in tertium: de tertio

in secundum rotabitur pollex in oleo. Sextus Hiberniæ moenia sub

vertet, et nemora in planitiem mutabit: diversas portiones in unum

reducet, et capite leonis coronabitur, Geoffr. – *) Principium

ipsius vago affectui subjacebit: sed finis ipsius ad supernos con

volabit, Geoffr.–*) Renovabit namque beatorum sedes per patrias,

et pastores in congruis locis locabit. Duas urbes duobus pallis

induet: et virginea munera virginibus donabit, Geoffr.
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60. Verðr af sliku

sverðels hötuðr

himna ferðar

Hugpekkr grami,

ok at petta lif

ipingdjarfr konángr

taliðr er tiggja

tuángls með englum".

Glikt2 man gaupa

grams jóð vera,

vil pat sinni pjóð

sjálfri steypa,

en af peim sökum

premlast, hann

boeöi Ira ok Engla

auðgrar jarðar,

Nevstria ok,

numinn tignum *.

En eftir pat

6ðals á vit

fara frálega

fyrðar brezkir,

på er illa áðr

ært i landi,

6I. 6I.

62.

eru usáttir

enskar fjóðir.

60.

62.

Af sligt bliver"

den tappre Drot *

de himmelske Skarers

Hersker ret kjær,

og efter Döden

den ædle Konge

regnes blandt Engle

hos Maanens Hersker *.

Kongens Afkom

vil ligne en Los,

det vil sit eget Folk

selv nedstyrte,

og af den Grund

han tabe maa

Irers og Anglers

herlige Jord,

med samt Neustria,

sin Hæder berövet.

Men efter dette

til Odelslandet

drage med Hast

de brittiske Mænd,

dog er forinden

slet Aar i Landet,

Uenighed hersker |

blandt engelske Stammer. -

*) Promerebitur inde favorem tonantis, et inter beatos collo

cabitur , Geoffr. – 2) i H skrevet Glikgt. — ) saal. H. –

*) Egredietur ex eo lynxpenetrans omnia, quæ ruinæ propriæ gentis

imminebit per ilam enim utramque insulam amittet Neustria: et

pristina dignitate spoliabitur, Geoffr.— *) saal. (vsatt"), H.–

) Deinde revertentur cives in insulam: nam dissidium alienige

marum orietur, Geoffr.

a) Sverdel=Sværdene, Byge, Slaget; Sverðels hötuðr (f.hvöt

udr) slagets Opmuntrer, krigeren, her Kongen.— b) d. e. Gud.
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63. Riðr enn prúði 63. Den herlige rider

til Peritonis 1 år til Peritonis Elv

hvitum hesti, paa en hvid Hest,

hvatr öldur- den raske Hövding,

maðr 2, ok hvitum og med en hvid Stok

par hann markar staf der han udmaaler

aldroen yfir over Floden gamle

ákvernar hús*. Möllehuse. ,,

64. Kalla man Kónan 64. Konan paakalder

Caðvaladrus * Cadvaladrus

ok skilvinga* og fra Skotland

Skotlandi af"; flere Konger;

rykr afgrimmu raser den grumme

Göndlar eli, Gönduls Byge,

verðr eð mikla det store Malmenes

málmping háið. Möde 2 holdes.

65. Svifr eð hvassa 65. Haardt det skarpe

hagl tviviðar Buens Hagle å

(hnigr hölda lið) (de Kæmpende segne) 5,

hart af strengjum, fra Strengen fyger, ff

en geyst hinig men ilende hist

gaflok fara, Gaflokker flyve, å

") saal.H.–*) i H skrevet avldv mr.– *)Niveus quoque

senex in niveo sedens equo, fluvium Perironis (sic) divertet, et

eum candida virga molendinum super ipsum metabitur, Geoffr. -

*) saal. rettet efter Latinen; Caðvalodria, H.– *) rettet efter

Latinen; skilvingr, H.- *) Cadwalladrus vocabit Conanum, et

Albaniam in societatem accipiet, Geoffr.–Den fölgende Skildring

af Slaget maa være tildigtet af den islandske Bearbeider, da

intet tilsvarende findes hos Geoffr.

a-5) slaget. — c). Pilene.- d) Gavliner, hos Holberg

panske staat 2. Opl. s.415; Gabliner i Oversættelsen afSnorre

Fol. Udg. I, 345; Kastespyd i Aalls Overs. I, 178, jevnf. Konúngs

skuggsjá (1769) S. 383.
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66.

67.

68.

meguð Sköglar sky

við skotum halda.

Bresta brynjur,

Ihita málmar,

eru dreyrfåðir

dörir á lopti,

fleinn á flaugun,

I fólk i dreyra,

Hoildr i benjum,

broddr 1 å skildi,

I hjálmr á höfði,

hlff fyri brjósti,

geirr* á gángi

guðr i vexti.

Hittist Itarga

ok enn togni hjörr,

hjálmr ok hneitir,

hlff ok örvar,

brynja en brezka

ok brandr roðinn,

manns ømáttug hönd

ok meöalkafli,

Hnvitmylingar

ok hölda brj6st 3.

Hrapa hræfa * gj5r,

hatt gjalla spjör,

er målmprima

mest ° á hjalli;

verðr einn við einn

66.

67.

68.

ej Sköguls Skyer"

mod Skud bedække.

Brynjer briste,

Malmene bide,

blodfarvede Sværd

svæve i Luften,

Pilen i Flugten,

Folket i Blod,

Eggen i Saaret,

Brodden i Skjoldet,

Hjelmen paa Hoved,

Pandser paa Bryst,

Spyd i Farten,

Slaget i Gang.

Mödes Skjold

og det dragne Sværd,

Hjelm og Huggert,

Pandser og Pile,

den britiske Brynje

og blodröde Glavind,

- kraftig Kriger-Haand

og Sværde-Heftet,

lysende Spidser

og Kæmpendes Bryst.

Ligdynger falde,

höit Vaabnene gjalde,

Malmenes Torden b

heftigt skralder;

i tætte Bunker

") fra Loverskr. i H. – 2) fra [ overskr. i H, med Und

tagelse af de to sidste Bogstaver. – *) fra [ overskr. i H.

– *) i H staaer rapa ræfa, men her er h sat foran som Rim

bogstav.– *) merst, H.

a) Skjoldene. - 5J Slaget.
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valköstr hlaðinn,

munu blóðgar ár

af bjoðum falla",

en vigroða

verpr á lyrni.

69. Falla fyrðar

f fleindrifu,

verðr enskri fjóð

aldrspell skipað,

er völlr roðinn

en vig boðin

hlytra háfan sigr

helmingr Breta.

70. Yppir fjöllum

fljót valbreka°,

munu Brútus pau

bera kórónu,

groenast öflgar

eikr Kornbreta,

fagnar sliku

fús Cambria *.

Eyðist eyjar

eð enska Inafn,

mun hon Anglia

7I

eigi kölluð,

69.

70.

71.

BRITT FRNES SAGAER. 63

Valen ophobes,

blodige Elve

af Landet nedströmme,

men paa Himlen kastes

Kamprödens Skjær.

Mænd falde tæt

i Pilenes Sneefog,

den engelske Hær

til Döden bestemmes,

Slagmarken den röde

bedækkes af Döde

Britternes Halvdeel

faaer herlig Sejer.

Fjeldene hæver

Valflodens Ström a,

de ville bære

Brutus's Krone,

Kornbritternes vældige

Ege grönnes,

Cambria villig

derover sig glæder.

Öens engelske

Navn forsvinder,

ei den længer

Anglia kaldes,

1) til denne og foregaaende Linje svarer hos Geoffr. dette

Sted, som fölger umiddelbart efter det sidst anförtes tunc flumina

sanguine manabunt. – *) lytr, H.–*) i Schevings Exemplar

læges Valbreta, som synes at kunne svare til Armorici, men da

H her er ganske tydelig og uden Overskrivning have vi fulgt

den, uagtet den synes at fjerne sig mere fra Latinen.– *) Tune

erumpent Armorici fontes, et Bruti diademate coronabuntur. Reple

bitur Cambria lætitia: et robora Cornubiæ virescent, Geoffr.

a) Blodströmmene paa Valpladsen.
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hlytr hon at halda den maa beholde

heiti enu" forna: det gamle Navn:

[kend er við Brútum efter Brutus kaldes

Britannia2. Britannia.

72. Man villigöltr° 72. En kampdjærv Vildgalt

Ivigdjarfr koma vil komme frem

or kynstórri af den fornemme

Kónanus* ætt; Konans Æt;

så vigtönnum * med Huggetænder

valskar * heggr” Kongesönnen

Syngva* sun fælder de vælske

eikr or skógi, Ege i Skoven,

pó mun hilmir dog er han skaansom

hollr småviði °. mod spæde Træplanter.

73. Munu Rabitar 73. Araber ville

ræsi ugga, for Kongen frygte

ut i heimi, i fjerne Land,

ok Affrikar; og Afrikaner;

far " mun visir 11 den mægtige Drot

viðlendr gera vil Hærtog gjöre

*D fra Loverskr. i H. – *) Nomine Bruti vocabitur insula,

et nuneupatio extraneorum peribit, Geoffr. – *) fra T overskr. i

H.– *) rettet efter Latinen; komin”, overskr. i H.– *) dette

Ord er taget efter Schevings Gjetning, hvilken ogsaa stemmer

godt med Geoffreys Teæt; i H er overskr. vigakonr.– *) dette

Ord er dannet som en Gjetning efter det latinske Forbillede;

Scheving har gjettet enten valdastar eller vildastar; i H er over

skrevet valdi a , men med tydelige Spor til Forvanskning.–

”) i HI overskrevet hear. – *) efter Gjetning; yng overskr. i H.

– 9) Ex Conano procedet aper belicosus, qui intra Gallicana

nemora acumen dentium suorum exercebit. Truncabit namque quævis

minoribus vero tutelam præstabit, Geoffr. -

") saal. H overskr. – ") fra [ overskr. i H.

majora robora,



29. C. BRITTERNES SAGAER. 65

å eð ytra

oegr Hispanfam".

74. Sitr eftir hilmi

hafr at löndum,

hans erat skilja

skap frá vifni;

berr hann á höföi

horn or gulli,

er skegg skata

skapað or silfri”.

75. Blæs Mistar vinr

or° nösum tjossa

poku pvilikri*,

at pekr um ey;

friðr um fylkis

fastr lifdaga,

brestr eigi pá

år i landi".

76. pá munu (um)foldu” 76.

fögr vif draga,

blistrar meyjum

metnuðr i spor,

munu kvennsemi

castra smfðut,

frygtelig til

det fjerne Hispania.

Efter ham raader

en Buk for Landet,

hans Higen især

efter Vellyst tragter;

paa Hovedet bærer han

Horn afGuld,

Kongens Skjæg

er afSölv spundet.

Mistas a Ven blæser

af Bukkenæsen

en Taage, saa tyk

at Öen skjules;

Landefreden staaer

for Kongens Tid,

ej heller slaaer Landets

Afgröde feil.

Da skjönne Kvinder

gjennem Landet drage,

Hovmod hvisler

i Möernes Fodspor,

for Velysten

Templer bygges,

1) Timebunt illum Arabes et Africani: nam impetum cursus

sui in ulteriorem Hispaniam protendet, Geoffr. – *) Succedet

hireus Venerei castri aurea habens cornua, et argenteam barbam,

Geoffr.– *) rettet overeensstemmende med Latinen; ok, H tyde

lig og uden Overskrivning. - *) saal. H. – *) qui ex naribus

guis tantam efflabit nebulam, qua tota superficies insulæ obumbrabitur.

par erit in tempore ilius: et ubertate glebæ multiplicabuntur segetes,

Geoff.— ) i H skrevet foldv.

a) Mist, en af valkyrierne; disses Ven, en Kriger.

1849.
5
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svikr gumnavin *

girnd en rånga 2.

Verðr at blóði

brunnr enn fagri,

77.

pó er á grundu

gnótt hverskomar;

en å hólmi

hildingar tveir *

berjast um brúði

hjarthaddaða,

sti er i viðri

Vað. batúli *.

78. Sjá pessi rök

prennar aldir,

(p6 er lyða ráð

ljótt fyri drottni),

unz landrekar

Lundúnum i

grafnir or grundu

gumnum vitrast 5.

77.

78.

onde Lyster

Kongen besnære.

Til Blod forvandles

den yndige Brönd,

dog er i Landet

stor Overflod;

men to Konger

kæmpe i Holmgang

om den unge

lyshaarede Mö

i den vide

Vad-batuli.

Disse Tildragelser

tre Sekler skue

(Folkets Færd tilvisse

er ond for Herren),

indtil Konger

i London begravne

stige op af Jorden

og aabenbares.

79. Kemr årgalli 79. End indtræffer

enn hinn mikli, den store Dyrtid,

ok meinliga og en meenfuld

manndauðr um her, Mandedöd,

eyðast borgir Borge lægges öde

við bragna tjón, ved Mennesketab,

") saal. H.–*) Mulieres incessu serpentes flent, et omnes

earum gressus superbia replebuntur. Renovabuntur castra Veneris:

nec cessabunt sagittæ cupidinis vulnerare, Geoffr.– *) i H skr.

ij.—*) saal. i to Ord H. Fons omnis vertetur in sanguinem: et

duo reges duellum propter leænam de vado baculi committent.

Omnis humus luxuriabit et humanitas fornicari non desinet, Geoffr.

- *) Omnia hæe tria secula videbunt: donee sepulti reges in urbe

Londoniarum propalabuntur, Geoffr.



29, C.

Bn Tre i rubs saaArn. 67

er "auð milj

nytra manna,

flyr
y *argr å brot

maðr Or landi 2.

höje Nödklager

af Borgerne höres,

mangen flygter

af Landet bort.

- Da sig hist

den herlige viser

Handelens Vildgalt

for at samle Folk,

som ud af Landet

flygtede för;

dem lader han bygge

det brittiske Land,

öde Borge

80. Kenne kaupskapar SO

kappgóðr pinig

villigalti,

Virum samna,

Peim er af fróni

flyði aðan;

Iætr hann Ibyggja på

reakar jarðir,

borgir eyddar,

Gl góligust *.

81. *n hans brjóst vera S og yndige Boel.

Ognum foezla, --, I. Hans Bryst vil være

Pein er fått hafa Föde for dem,

Går meb höndum, som lidet Gods

*k en tålausa i Eje Haave,

*ånga hilmis og den svigfrie

slökkvir posta * Kongens Tunge

bjóðans liði 5, slukker Törst

82. Falla or orða hos Haele Folket.

almærri vik S82. Strömme fra Ordenes

dynjandi ár herlige Vaage e

dróttar styris, Ibrusendle Floder

paa Folkets Styrer,

t: *ettet efter Schevin
gr- - -

teru tes Fordringer, avðn, * oveøreezræssetezaræzaræeræde næed Rimbog

fames: aad eræ CPæ-ez-s Ker-zære aræg. –*) Redi bit
eive Iredibit mortal;

sre.” Geoffr. – *) Supe *as - et dleso Iationem urbium dolebunt

e *d amissa pascua veniet *Per eonrammercii , qui dispersos
O e - -

ins" Funkt under i.– s e, Geoyer-— *) Æ staaer piosta,

*Jus sedabit sitientes e eJus ei bus erit egentibus » et

3 Leo -orða Vk, Ordenes Va fr

*se = SVIuradlen.

5*
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bær munu döggva de skulle væde

dyrar jarðir herlige Jorder

geðs f glæstum i Sindets lyse

gollorheimi Hjerte-Verden,

ok purrar kverkr og den törre Hals .

pjóðar margrar". hos Folkets Mængde.

83. Upp renn siðan, 83. Siden opskyder

(sè ek pat fyri) (det seer jeg forud)

traust i turni * et kraftigt Træ

trè Lundúna; i Londons Taarn;

prir eru kvistir tre Grene findes

beim lundi å, paa dette Træ,

en hann laufi pekr men med Löv det dækker

land með ringum”. det hele Land.

84. Kemr par af lægi 84. Fra Söen der kommer

landnyrðingr hvass, skarp Nordost,

lystr hann illum byl dens onde Stöd

eik af stofni; slaae af Stammen en Green;

peir munu kvistir men de Grene

er bruma eftir som tilbage staae

pess rúm taka, dens Plads besætte,

pat sè [ek gjörla *. det seer jeg nöje.

85. Hylja peir* alla 85. De dække hele

ey [með laufi, Oen med Löv,

unz annarr par indtil den ene

öðrum boegir * den anden trykker

*) Ex ore ipsius procedent flumina, quæ arentes hominum fauees

rigabunt, Geoffr.– *) i H skrevet tvni.— ) Exin super turrim

Londoniarum procreabitur arbor, quæ tribus solummodo ramis con

tenta, superficiem totius insulæ latitudine foliorum obumbrabit,

Geoffr. - *) Huic adversarius Boreas superveniet, atque iniquo

flatin suo tertium ili ramum eripiet: duovero residui loeum exstir

pati occupabunt, Geoffr. –

I overskr. i H.

*) fra I overskrevet i H.— ) fra
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86. Ok hann siban pekkr

87

88.

anni

-

3 sezoPatri; D. H. – *) et volue-Ges

Volat

Sator

ok hann eyðir hans

ölu Haufi,

tekr hann prjú rúm

frekstórr hafa 2.

bykku laufi S6.

einn um alla

eybarms 3 fjöru:

neguð på fjåga

"glar i landi,

Pviat hann oegir peim;

en hann enn til sin

labar fugla fjótt

ferð videndra 4.

På man illingar

*sni rikja,

så er fjótr taka

"e gulsmiða

er lofa vinr

latr at hefna

Syldis barna

srarmr rånsemi". .

Ok å hans dögum

har bla brenna

of- ramlegar

ekr or skögum,

en så litlum

indar kvistum

l

S

Ss

-i

J- H. – *) dones,
hilans

"*bit : deind, vero locum

Volati; -

S. latilibus noeivus habel,;,

smittent, -

* auri Velox

duo rumma.

eter-ar-arra regionuma sustentabit

- narra tiramore umm bræ ejus liberos
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og 5delægger

dens hele Löv -

vældig han fylder

Plads for de tre

Og siden han dækker

med tykke Löv

ene den hele

Öens Strand -

ej kunne da flyve

Fugle i Landet -

thi han dem skrækker »

men hurtig lokker

fremmede Fuagles

Flokke til sigs

Da vil Ondskabens

Asen herske -

hurtig at tage

Guldsmedles Gods,

derimod er Drottet

dloven at Hnævrne

UIveyngelens

Rovlyst med Klem

og i hans Dage

stærkt opbrænde

for-bauserade stærke

Ege i SIkove -

amera paa Lindens

smaa II e Kviste

ælter- alter-urra folioruma multitudine

o, tinebit i pse , GeoV”

Geoffr.– s
: sed in l D Suceedet asiaus nequitiæ in fabri–

"Porum rapacitaten piger - Geoffr.
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vex örlega

akarn i lundi".

89. Ok Ránar vegr 89.

renn um ésa *

Sabrinus sjau *

(sè ek pat fyri);

en Oskará

(pat er undr mikit)

man mánuðr sjau *

måttug vella;

gervis fiskum

fjörtjón at pvi,

er or sjálfum peim

snákar verða °.

90. Munu Badónis 90.

borgar verða

(liðr mart yfir)

laugar kaldar,

ok hennar vötn,

heilnæm firum,

gera på dauða

drjúgt mannkyni".

91. Verðr tuttugu" 9I.

tjón púsunda

ljóna ferðar

Lundúnum i;

rigelig voxer

Agern i Lunden.

Og Rans Vej* strömmer

gjennem Sabrinus

syv Mundinger

(det forudseer jeg);

men Oskaraaen

(det er stort Vidunder)

vil i syv Maaneder

mægtigt koge;

Fiskene derved

Livet miste

da de selv

til Snoge blive.

De varme Bade

ved Badonsborg

(meget der skeer)

kolde vorde,

og dens Vande

saa sunde för,

bringe da mange

den bratte Död.

Da mistes tyve

Tusinde Mænd

af det Folk

som i London boer;

") ln diebus illis ardebunt quercus per nemora , et in ramis

tiliarum nascentur glandes, Geoffr. - *) rettet efter Latinen;

asa, H. - *) vij., H.– *) vij., H.– *) Sabrinum mare per

septem ostia discurret, et fluvius Osce per septem menses fervebit.

Pisees ilius calore morientur: et ex eis procreabuntur serpentes,

GeoJr. - °) frigebunt Badonis balnea: et salubres aquæ eorum

mortem generabunt, Geoffr.–”) .xx, H.

a) Ränar, Sögudinden Rans Vej = sben.



29.

92.

936

94.

s)

AlPium

D

- *) Obersker, i H.– e) herved sigrtes

Dee *f Merlins spaadomme (Geoffr

der HI eg" stille for
de

,ea Wie Aar udelade noget i*viser

C.

ipeir munu drengir

drepnir allir,

gerir karla tjón

Tems at blóði 1.

*Munu kaps*mönnum 92.

kvånföng boðin,

eru ekkjur par

orðnar margar;

en * a köldum

kal beirra nest

menn Mundful

montum heyra .

- Her mun ek letta

ljóð at semja

ok spásögu

spillis bauga ";

P6 eru fleiti orb

*ns fróða manns e,

hef eksumt ar peim

samit i kvæði.

Pau eru innur ljóð

*Pp frá pessum *;

933.

941-

- -
-

2 Londonia necem viginti ma
* san- - --

Sainem mutabitur, Geoffr- -

H. – *) saal. H - 4) her øegrgynder i H en ny Strophe.–

9ueuuad ad nuptias provocabuntur

e) Aå er

,zee æiser, føre *f Oversætteren.

--

et audietur, Geoffr.

* fölger er, som Indh

* *ndet Digt,

» baade at Bearbeideren

emaler, og at det af Digre”

"*et for end det andet.– °) fr”
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I Hum Iugebit: et Tamensis fluvius

2) åer adskilles ikke Stropherne

*) Munkene.

ø

disse Mænd

blive dræbte alle,

ved deres Drab

farves Tems af Blod.

Ægteskaber bydes

de kutteklædte Mænd *,

en Mængde findes

af Enker der;

men paa de kolde

Mundiafjelde

hörer man dernæst

deres Raaben.

Her skal jeg standse

i Sangens Digtning

og i den herlige

Spaamands Udsagn;

dog haves flere

af den Vises Ord,

hvorafjeg adskilligt

har sat i et Kvad.

Det andet Digt

til dette sig slutter;

et clamor eorum in montibus

er ingren 4dskillelse i H.

udenter i den følgende

v11, 4), * er behandlet

an dette; det fölgende

som her stilles först,

røverskr. i H,

6g
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alviz 1.. I eigi ei maae Haste

auðs bendraugar de guldbesmykte

(bið ek pjóðir pess) (derom jeg beder)

við penna brag, dette mit Kvad,

pó at ek mynt hafa om jeg end mine

mål að hætti Ord har dannet

peim*, er spår fyri i samme Form,

spjöll um rakti som den spaakyndige

målmpings* hvatuðr, Mand för mig,

i mörgum stað. paa mange Steder.

95. Viti bragnar pat, 95. Det skal vide de,

ibeir er bók lesa, som Bogen læse,

hve at spjöllum sè hvor nöje Spaamandens

spámanns farið, Ord her fölges,

ok kunni pat og andre deri

kaldyrs viðum *, undervise,

I hverr fyrða sè hvorledes de

framsynna háttr * som i Fremtiden skue

mál að rekja fremsætte det

pau er menn vituð". som man ikke veed.

96. Lesi sálma spjöll, 96. Læse de Psalmer,

lesi spámanna, læse de Propheter,

I lesi bjartar peir læse de straalende

boekr ok röðla ", Helgenes Skrifter,

") saal. H uden Overskrivning; Scheving troer at er barde

læses ylviz (ylfist), men muligen er den her brugte Form beslægtet

med ález(Oddrúnargritr 4, i Udgaverne hlæz elle, hlez) og álezta

(nu sædvanligvis ilasa), som findes hos Snorre (Ölafss. helga cap.

Æ46), skjöndt man i saa Tilfælde snarere ventede gle, , uden

vib. - *) fra Loverskr. i H.–°)fra I overskr. m.–4)fra f

overskr. i H, med Undtagelse af det sidste ord og de fire sidste

Bogstaver af det næstsidste.— ) rettet; hat, , overskr., H.–

") fra Ioverskr. i H.– ”) rbðlar (egenlig Solene) tages her,

efer Egilsson, som en Hædersbenævnelse om de hellige Mænd

(les Peir ok bjartar röðla bækr), saaledes som geisli (Straale)

andre Steder bruges om Helgene.
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ok finni pat,

at enme fróði halr

hefir horsklega

hagað spásögu ",

sem [ fyri hanum

fyrðar helgir.

9. Virði engi

. Pat vitlausu

iPótt hann hoddskötum

heiti gæfi

viðar eða vatna,

eða vers mikils,

eða alskonar

orma eða dyra;

tåknar eli

talðrar skepnu

sPjörráðanda

sPjöll eða kosti.

* Segir Daniel

drauma sina

marghåttaba,

*erkjum studda:

kvezt hann drjúglig sjå

dyr , jörðu,

Pau er tåknuðu

iggja riki,

bau er å hauðri

hófust siðan.

ekr enn 2 dyra

dóm konángr

I margfalaa spå,

ok mælir svå :

97.

98.

99. 99.

") fra I overskr. i H.– °) fra

O

SAGAER. 73

der ville de finde,

at den vise Mand

snildt har sine

Spaasagn dannet,

som för ham

de hellige Mænd.

Ingen det tage

som Ufornuft,

at han Mænd

Ibetegnet haver

ved Træ eller Vande,

eller heftig Storm,

eller alleslags

Orme og Dyr;

den valgte Gjenstands

Natur antyder

den Paagjeldendes

Lyde eller Fortrin.

IDaniel fortæller

sine Drömme,

mangehaande,

rmed Tegn bekræftede:

Haan seer paa Jorden

store Dyr,

som betegne

IKongers Riger,

hvilke paa Jorden

siden opstode.

Den herlige udtaler

dyrebare Ord,

er ypperlig Spaadom 5

3 siger saa:

T-

røverskr. H,
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fjöll munufagna Fjeldene vil glædes

ok enn friði skógr, og den fagre Skov,

en skæðar år de brusende Floder

skella lófum, i Hænderne klappe,

ok dalir ymna Dalene synge Hymner

drottni syngja". til Herrens, Ære.

100, Hirtiz höldar 100. Vogte man sig

at hæða boekr, for at spotte Böger, .

nemi skynsemi man lære Visdom -

ok skili gjörla og klart forstaae

hvat táknað man hvad i denne Tale

i tölu bessi; tilkjendegives;

erað enn liðin ei er end opfyldt

öll spásaga, den hele Spaadom,

bó eru mörgum myrk dog ere mörke for mange

mál própheta. Prophetens Ord.

101. Frètti fyrðar, 101. Lad de Mænd lytte,

peir er á fold búa som paa Jorden boe

enn at ora i Tidens Löb

ævi liðna, efter vore Dage,

hvat um her gerist, til Verdens Gang,

ok huga leiði, og den vel udgrunde,

beri en nyju spjöll lad dem hvad der skeer

við spásögu, med Spaadommen ligne,

30. Vortigernus spurði på Merlinus, hvat honum

mundi at bana verða. Merlinus svarar: sèpu við eldi suna

Constantinus, ef pú mått; å morgin mun uhoegra: peir

Aurelius ok Yðir munu hefna föður sins ok brenna fig

inni ok eyða öllum Saxa her*. Gekk petta eftir, sem

hann sagði, at Aurelius kom til Bretlands, ok var hann

") fra Loverskr. i H, det følgende derimod ikke.— ) eyða

saxneskri pjóð ok viændiss liði, B; invadent Saxonicam gemtem:

subjugabunt populum nefandum, Geoffr.
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se sföan pat,

hve saman falli.

Varð sui en enska

ætt fyri stundu

veldis missa,

nu er valskr kontingr,

ipó er peygi enn

ipeirra hætti

liðit af låði,

nè lyðs Breta

hvossum 1 mælki

hjall eignaðist.

Heilir allir

ipeir er hlytt hafa

fleinvarpaðir

froeði bessut

geri gott gumar,

en glati illu,

biði bråba

bót afruna,

hafi hylli guðs

ok himinriki 21

102. IO2.

103. I O35

30. vortigermus spurgte de"P°

MerIinus *”

,eins Sönners Ild; i Morgen

mo e

*e blive hans Bane.

hvi
s dua formaaer, for Consta

bli

"Ver det vanskeligere :

d

Fader og brænde dig
* Hær. Dette gik og som h

til Bretland og blev valgt til Kon

"l e

» i skrevet hvorsvm. -

*9 herved menes vel Wales ,

Aurelius O

Hrade o3 ödelægge Saxernes

a T sagde, thi Aurelius kom

ge og overfaldt om Natten

SAGAER, 75

see derpaa efter,

hvad der sammen træffer.

Den engelske Slægt

for en Stund siden

Magten tabte,

nu er der vælsk Konge,

ingenlunde dog

ere deres Skikke

af Landet römte,

ej heller" Britters

Land* med skarpe Sværd

Hman fik i Eje.

Hil dem alle

som lyttet have,

tappre Mænd,

til dette Kvad!

gid de handle vel,

forkaste det onde,

gid deres Feiltrin

snart maa rettes,

«Guds Naade dem skjænkes

og Himmerige

a Merlinus hvad der

arede : tag dig iagt,

g Yther ville hævne

g. H.

-- blev erobret 1283.
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til konúngs tekinn ok kom at Vortigernus um nóttina, ok

gekk með her at kastalanum hans f Kambria, ok brenna

ok brjóta kastalann, ok brann par Vortigernus inni ok alt

hans fólk 2. Heimgestr spurði fráfall kontings, pá óttaðist

hann Aurelium, pvi at hann var mikill atgjörfimaðr; ferr

hann pá norðr um Humru ok fengu sèr par lið. Aurelius

sækir eftir ok finnast beir, ok verðr par harðr bardagi meö

peim sem nú heitir Konángaborg*. Saxar gengu svå fram

hart, at hèlt við at Bretar mundu flyja , pá kom lið

Aurelius i opna" skjöldu, ok brast pá flótti á Söxum.

Með Aurelió var Eldon jarl, hann moetir Heimgest f flótt

anum, ok var par eigi at fyja með beim stórra höggva,

ok måtti varla sjå hversu riða* mundi. Siðan kemr ibar

Gorlin" jarl af Kornbretalandi, var Heimgestr på handtek

inn. Otta *, sun Heimgests, flyði f Jork með sinum

mönnum okCossa", mågr hans, með mikinn her. Aurelius

kallaði til sin höföingja sina til råbs, hvat gera skyldi

með Heimgest. Eldon jarl svarar: hann hefir marga móður

grætt, ok skal nú hans móðir gráta eiga, ok ljóp upp ok

brå sverði, ok hj6 af honum höfuð, ok var hann siðan i

haug lagör.

31°. Aurelius ferr nú "með her til Jorkar ok sezt um

borgina. Otta så, at mikill kraftr fylgði tri Aurelius, ok

hann mundi vinna borgina, ok með ráði sinna manna Igekk

hann üt", ok hafi fjötur" i hendi ok grashatt å höfbi

") kastal", H.–-*) Siðan tók Aurelius riki ok kóngdóm: hann

var manna fimaztr ok huataztr i bardögum, åstsæl vi her sinn ok

hirð, hlyddi ecki i róg manna ea fiüksögur, B.— ) Kaereonan,

quod nunc Cunungeburg appellatur, Geoffr. vum, 5. — *) saal.

(riða – reiða ?), H. – *) Gorlois (dux Cornubiæ, geofr.),

B, Geoffr. – ") Otto, B; Octa, Geoffr.— ) Eosa, geofr. —

*) Fæddr Artvr konvngr, overskr. med r6de Bogstaver i H,

men som ikke svarer til Capitlets Indhold. — ) fra rettet,

ok geck, H. – ") gestans catemam in manu et arenam in

capite Iströet Sand eller Stöv over Hovedet], Geoffr.; Ud
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efter Vortigernus, angreb hans faste Borg i Kambria med

en Hær, og brændte og nedbröd Borgen, men Vortigernus

og hans hele Fölge omkom i Luerne. Heimgest fik at

höre Kongens Död, han frygtede da Aurelius, som en ud

mærket Kriger, og drog derfor nord over Humberen og

samlede Tropper der. Aurelius forfulgte ham, indtil de

traf sammen, og der blev en heftig Kamp imellem dem

ved det Sted, som nu Haedder Kongeborgen. Saxerne

angrebe med en saa stor Heftighed, at Britterne vare nær

ved at tage Flugten, nnen idet samme faldt Aurelius’s

Tropper dem i Flanken, hvorved Saxerne kom paa Flugt.

arlen Eldon var Fæ5ige med Aurelius, han mödte

Heimgest blandt de Flygter de og snart skulde man ikke

behöve at anspore dem til store Hug, saa at Udfaldet var

*PPe til at forudsee. Der kom da ogsaa til Jarlen Gorlin
af Kornbretland, hvorpaa Heirmgest blev fangen. Heimgests

Sön Otta flygtede til Jork med sine Mænd, og hans

Svoger Cossa ligeledes med er talrig Hær. Aurelius

kaldte sine Hövdinger for sig , og raadspurgte dem om,

hvorledes man skulle behandle Heimgest. Jarlen Eldon

svarede. han har faaet manger Moder til at græde, og

derfor skal hans Moder nu have Anledning dertil; derpaa

ang han op og svang Sværdet * hugHovedet af ham,

”Paa han siden blev höjlagt

3l. Derpaa drager Aurelius

beleirer denne Stad. Otta saae -

Aurelius, Tro, og at han Hide erobre Borgen , han gik

derfor *d, efter sine Mænds Raad, med en Lænke i Haanden

OS en Græshat paa Hovedet, O35 da han kom for Aurelius,

med en Hær til Jork og

at en stor Kraft fulgte

, Læsefe, maaskee araven,for

ar e f rekenndr erena, B oversætter kun eatemam: Otto’ pafði r f hendi, ok

vetti as köngi
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sèr; hann gekk fyri Aurelium ok mælti: sigruð eru guð

min af yðrum guði; nú takið fjötur penna ok legg å mik,

eða bat annað er pú vilt,nema pú vilir oss" meiri miskun gera.

15å mæltiEldaldus” biskup: Gibeonite°komu til Gyðinga lyðs,

ok fengu miskun eftir mikil afbrot, ok hoefir yðr, herra, eigi

verr at gera en peim. Koningr gerði sem biskup bað,

gaf beim öllum grið* ok hèldu peir vel trú við hann siðan.

fbaðan för konúngr til Lundúna, ok er hann kom i pat

månklif, er Heimgestr haföi föður hans drepit, pá feldi

hann tår, ok vildi par nokkura minning gera; var på

kallaðr Merlinus spámaðr. Konúngr sagði°, at hann vildi

låta bia um leg föðurs sins. Merlinus mælti: ef pú viklt

pessa umbúð svå mjök vanda, på lát fara á land á frlandi,

par eru mjök ågætir steinar ok skjoplast aldri, efvel verða

settir. Konúngr hló at ok mælti: vantar hèr grjótið i Eng

landi, p6 at vèr takim pat eigi or öðrum löndum ? Mer

linus mælti: engir eru hèr slikir steinar, fyri pvi at beir

eru settir við öllum meinum i heiminum, ok færðu risar

på utan afSerklandi. Siðan gerði konúngr Pendragó eftir

pessum steinum , ok meö honum xx púsundir manna.

Merlinus fylgði peim, ok er peir komu til Irlands, ok er

Gallimanus' frá peirra erindi, samnar hann her saman ok

vil verja steina pessa; verðr par harðr bardagi ok hafa

Bretar sigr, en konúngr flyði. Bretar fóru å fjallit ok hitta

steina pessa, ok tóku stór reip ok foerðu á steinana, ok

gengu á mörg hundruð, ok fengu på hvergi roert. Dá fór

til Merlinus ok færði litla stund pessa steina til skipa, ok

sigðu peir siðan heim til Bretlands ok pakkaði konúngr

ipeim sina ferð, ok var nú búið um gröft Constantinus

") ors, H. – 2) Eldadus, Geoffr.– *) rettet efter Geoffr.;

Galiante, H.– *) okNorðymbraland, t. B; regionem juxta Scotiam,

Geoffr. Resten af Capitlet er udeladt i B. — ) saga, H. –

“) mitte pro chorea gigantum, quæ est in Killarao, monte Hiberniæ,

Geoffr. - ") Gillomanius, Geoffr.



31. C. BRITTER Ny Es sAgApr. 79

sagde Haan : nu ere mine Guder beseirede af eders Gud,

tag nu altsaa denne Lænke og læg den paa mig, eller

hvad andet du vil, med mindre du vil vise os en större

Mildhed. Da sagdeBiskop EIdaldus: da Gibeoniterne kom

tilJödernes Folk, erholdt de Naade uagtet store Forseelser,

det sömmer sig saaledes ikke for eder, Herre! at handle

slettere end de. Kongen fulgte Biskoppens Forbön, og

tilstod dem alle Fred, hvorefter de trolig holdt deres Löfte

om Troskab imod ham. Derpaa drog Kongen til London,

og da han kom til det KIoster, hvor Heimgest havde dræbt

hans Fader, fældede han Taarer , og vilde der oprette et

eller andet Mindesmærke; spaamanden Merlinus blev altsaa

tilkaldt. Kongen sagde , at Haan vilde lade sin Faders

Gravsted Opföre. Merlinus -varede : hvis du vil lade dette

udföre paa en udmærket Maade - da skal du sende over

til Irland, der findes meget udmærkede Stene, som aldrig

rokkes, hvis de blive godt satte- Kongen lo dertil og

sagde : skulde er ere vangel paa Stene i England,
skjöndt vi ikke hente dem fra andre Lande. Merlinus

svarede. ingen slige Stene Hrades her, thi de ere satte

(som Værn) imod alle onder i Verden, og æter förte

dem "de fra Serkland. Derpaa sendte Kongen Pendragon

efter ,1 ham tyve Tusinde Mand.

Merlinus fulgte med dem - o35 da de kom til Irland og

*alimanne fik at vide deres Hve” * samlede han en Hær

sammer, , disse Stene der blev da en

, seirede mer Kongen flygtede.

traf disse Stene, toge

disse Stene, og

og vilde værge fo

amp, hvori Brittern

eeb o sloge om dem o35

» mmen ikke rörte af Stedet. Da gik Merlinus

til og förte stenene i en kort Tid til Skibene, hvorpaa de

enede han mand. kongen tale dem meget for

det udförtemer, og nu blev Consta" Grav opfrt med

9 e
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konings með pessum steinum, ok veiti konángribar priggja

vikna veizlu öllum enum hæstum mönnum i landinu.

Yðir tók konúngdóm.

32. Eftir er Vortigernus var fallinn, flyði Pacencius 1

sun hans til Saxlands, ok fékk sèr par lið, ok fór afr til

Bretlands ok vildi hefna föður sins. Aurelius ferr móti

honum með her, ok varð par harðr bardagi, okflyr Pacen

cius til Irlands til Galómanus kontings, ok eflast beir

báðir at liði ok fara aftr til Bretlands. ibá lå Aurelius

konúngr kránkr i Vintonia 2 , en IYðir Pendragon fór *

móti beim með her; en er beir spurðu kránkleik Aureli,

pá gekk fram einn irskr maðr* fyri konúnga, ok spurði

hvat peir vildi gefa til, at hann rèði Aurelió bana. Pacen

cius svarar: ek gef pèr púsund punda silfrs, ok ef ek

verð konúngr, skaltu vera hundraðshöfðingi. Eoppa skerr

pá hár sitt ok tekr múnks klæði, ok lèzt vera læknir, ok

ferr siðan i Vintoniam* ok báðu menn hann gánga til

kontings, ok er hann kom par, gerði hann" honum drykk,

ok er konángr hafi drukkit, sofnaði hann, ok er hann

vaknaði, kenndi hann at eitr fór um likam hans, ok andað

ist hann litlu siðarr. Eoppa komst til sinna manna ok

sagði peim sitt erindi. En pegar konángr var andaðr, var

sèn björt stjarna á himni, ok stóð af henni bjartr geisli,

vaxinn sem dreki, ok runnu or munni drekans ij geislar,

ok skein enn meiri suðr yfir alt Frakland, en annarr tók

yfir Irland ok greindist i vij geisla. En er pessi tiðindi

komu fyri Yði, på spurði hann Merlinus, hvat pat merkti.

Merlinus svarar: Ohó, mikill harmr! nú er Aurelius dauðr,

ok er pat hvers manns skaði; far nú ok strið, pvi at pú

) Pascens, B.– *) saal. efter B og Geoffr., som har: in

Guintonia urbe morbo gravatus jacebat, v1rr, 14; Tonicam, H.–

*) fra [ rettet overensstemmende med Geoffr.; Yðer ok Pendrago

föru, H. - *) nomine Eopa, tilf. Geoffr.— *) Tomiam, her, H.
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disse Sterne; derefter gav Kongen et Gjestebud for alle

de ypperste Mænd i Landet . som varede i tre Uger.

Fther Boliver Konge.

32- Efter at Vortigermus var falden, flygtede hans

Sin Paeencius til Saxland , og samlede sig der en Hær,

hvorpaa han drog tilbage til Bretland og vilde hævne sin

Fader. Aurelius drager imod Ham med en Hær, og de

kom til en haard Kamp, hvorfra Pacencius flygtede over

til Irland til Kong Gallomanus ; derpaa samlede de begge

*Pper og vendte tilbage til Bretland. Kong Aurelius
laa da syg i Vintonia, men YtHaer Pendragon drog imod

dem med Hæren; men da de fik at höre om Aurelius's

Sygdom, gik en irsk Mand Gved Navn Eoppa) frem for

kongerne, og spurgte hvad de vilde give ham for at dræbe

Aurelius. Paceneius svarede - jeg giver dig tusinde Pund

dv, og hvis jeg bliver Konge, skal du være Hövidsmand

"r Hundrede. Eoppa skærer da s Haar og tager Munke

klæder Paa og gav sig ud for er Læge, derpaa reiste han

til Vintonia » og man bad han gaae til Kongen, men da

han kom der, lavede han Haa rma e" Drik; da nu Kongen

havde drukket, faldt han i sæsvn - og da han vaagnede,

mærkede han at Gift sneg sig igjennem hans Legeme, og

kort efter opgav han Aaneler- Eoppa undkom til sine

Fölgere og berettede dem om Udfaldet Men da Kongen

var dia . seerne paa Himlen - og fra den
saaes en lys Stj af Form som en Drage,

udbredte e ale 5

og af ": ". straaler, hvoraf den större

lyste *yd over hele Frankerig , me” den anden udbredte

sig over Irland og fordelte sig i syv s Da denne

Begivenhed blev berettet for Yther- spurgte han Merlinus,

hvad dette betöd. Merlinus svarede - O, de Store Sorg!

mul er Aurelius dåd, til stort Tab for enhver Mand, gaa

- : h - -

— ) *fs i B staaer geyrbi hann hon" reyckiu hægia. siya,

geyr ann honum dryck. 6

1849.

M
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fær sigr, ok stjarna sú, er syndist i dreka I I-i. merkirpig,

en geisli så er yfir Frakkland stóð merkir sumn fbinn, hvi

at hann verðr svå voldugr, at hann eignast 5II fbau riki er

geislinn stöð yfir; en annarr geisli merkir d«5ttur fbina, hon

mun giftast å irland, ok munu vij kyn fra henni koma.

Yðir i ifaði hvårt svå mundi vera, en p6 f5r hann m6ti

beim Gallimanus ok Pacencius, ok tókst par har5r bardagi,

ok fellu beir båðir Gallimanus ok Paceneius , en y5, 2

haföi sigr, ok tók konúngdóm yfir öllu Brettania s. Hann

lèt gera ij dreka or gulli, ok lèt hengja upp yfir leg föður

sins i Ambri, en annann lèt hann bera Syri sèr I har.

daga, hvar sem hann striddi°; var hann siðan kalabr

Yðir drekahöfuð.

33. En eftir andlåt Aurelius samnar Otta Heimgests.

sun her saman, ok ferr til Bretlands , ok sezt um Jork.

ok par kemr móti honum Yðir meö Breta her, ok tekst

par orrosta, ok börðust til netr; på tóku Bretar at flyja

á eit hått fjall, pat var alt lukt með hömrum håfum.

Saxar settust um fjallit. En er nátta tók ok myrkt var

orðit, på steyptist Yðir með her sinn ofan af fjallinu å

Saxa åvarandi”; fèll par fjölði afSöxum, en Otta var5

handtekinn ok settr ijárn ok foerðr i Ytonfam °. En at

páskum gerði konúngr veizlu öllum rikismönnum i landinu.

") Yðer fór pegar ok barðist uið Pascentem ok feldi hann

með mikin heiðingia her, B, hvormed dette Haandskrift slutter.

ved en tilfældig Afbrydelse, saaledes at 64 Linies Plads staaer

uskreven.–*) Yter, her, H.– *) T" (Membran-Haandskrift

Thotts Saml. Nr. 1768.4) begynder her med et nyt Kapitel og

stort Begyndelsesbogstav: Uther tók riki alt oc konungdóm yfir

Bretlandi. – *) obtulit unum in ecclesia primæ sedis Guintoniæ,

Geoffr., men kort för berettes der, at Aurelius er bleven begravet

prope coenobium Ambri; lèt par vera annan heima i kirkju, T.–

*) fra [ sócnum, huar sem hann háði bardaga, T.– *) Yter, H;

vtherdrekahöfut,T; Utherpendragon, quod Brittannica lingua caputdra
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nu og kæmp, thi du vil seire, og den Stjerne, som saaes i

Drageskikkelse, betyder dig, men dern straale, som lyste

over Frankerig, hetegner din Sön , thi han vil blive Saa

mægtig, at han kommer i Besiddelse af aIIe de Riger, Som

Saalen omfattede; men den anden Straae betegner din

Datter, hun vil blive gift i Irland og fra Haende ville stamme

Sv Slægtrækker. Yther tvivlede om Sandheden heraf,

men desuagtet drog han imod Ga IIimanus eg racenei,

og der opstod en haard Kamp, hvori Haade Galimanus og

Pacencius faldt, men Yther seirede og Iblev Konge Over

det hele Britannia. plan, Ioa gjö5re to Drager af Guld og

koå den ene hænge over sin Faderes Gravsted i Ambri,

men den anden lod , ,ære rorar sig i Slaget, hvor som

helst han kæmpede, , blev- da derefter kaldet Yther

Dragehoved. -

33. Men efter Aurelius’s Da5dl at e
Sin, en Hær og drager til E;retIand o's beleirer York, der

- ra og det kommer der til

mider ham Yther med Britte-Hære - Frembrud; Britterne

Sag, saa at de kæmpede til TNarter, overalt var omgivet

flygtede da op paa et hjt Bjerg- * eve sig til at beleire

mel hjt Kippebælte. Saxerr° s -l- et var indtraadt, da

Bjerget; men da Natten kom o"35 fra Bjerget og styrtede

MaYher frem med sinArmee e grIdt en Mængde Saxer,

sig over de vforberedte Saxer 5 5. Lænker og fört til

men Otta Wev fangen og slut

Arde Kongen Giestebud
- tidler gjor e

Ytonia. Men ved Paaske 1,1andt vGjesterne var Gorlois,
-f e andet - -

or alle Rigmænd i L 9 s-græen her vidtlöftigere,

Zazar- e t E Eoseonis appellamus, Geoffr.- ") Tv e) eir Ot r t r a,

--- OTU, -overeensstemmende med GeoIV"" e -asta fi myrkuastofu. Gillo

O

Geof.) vrðu hanateknir bå*

manus nyi men da isen er ,
hann storia vis sina fer; *” a,"

andaðiz af sött, en til komúng° C

Loð hét, hann var vimsel maðr

- 14 tið mikit lið oc vndi

”, en stund paðan af oo
fri - eptir hann son hans er

tekin gi vuin Breta, T.

6*

var e"
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Gorldis Kornbreta koningr Var på par ok a-ans kona; hon

var allra kvenna friðust; konúngr rendi Haug sinun til

hennar, ok talaði við hana leynilega ; ipetta faran hertoginn

ok för brott frá veizlunni með konu sina utan konúngs

orlof, ok setti hana i turn eine "; en er Gorldis vildi eigi.

fara afr til veizlunnar, var konting" reiðr ok sendi menn

at sitja um kastalann, svå at hvårki koennist menn paðan

til eba frå. Koningr segir Merlinus*, at hann mg eigi

heilsu sinni halda, ef hann nær eigi konu hertogans.

Merlinus mælti: pat er eigi mjök heg Pvi at iPångat er

eitt pröngt einstigi, pat er verja megu Sri öllum Breta

her ij riddarar, beir er bar vaka yfir boebi netr ok daga;

en p6 må ek svå gera, at bar snist Gorlöis sem ipú ert,

en Ulfin rådgjafi pinn I man synast, ok svå ek, sem hennar

ij bjónustumenn”, ok megu vèr på få orlof i turnin,

ipetta råð piggr konángr; fara ipeir siðan til kastalans ol

verðr betta alt svå sem Merlinus gaf råð til; hugði Igerna

på nótt at hon svæfi hjá Gorlóis bónda sinum.

34. En er herrinn saknaði kosúungs , bå hugðu peir

hann svikinn vera ok ljópu å hendr Gorlóis ok drápu hann,

ok mestan porra libs hans. Menn sögðu Igerne konu

hans pau tiðindi, en hon vissi eigi hversu petta kom til,

fvi at hon bóttist hjá honum sofið hafa på nótt. Koningr

mælti på: sjá máttu at ek lif , ok man pat råð likast, at

fara å konúngs fund ok biðja miskunar. Gengr konúngr

på brott, ok til liðs sins, ok tekr på afr allan slikan hått

1) let hana koma i einn háfan turn, er hèt Tindagiol, skamt

frå sj6 (posuit eam in oppido Tintagol in litore maris, Geoffr.),

pat var sua aurugt vigi, at pótt allr Breta herr sækti (sækta, T)

at, på måttu vel iprir riddarar veria. pvi at pessi kastali var

allr luktr sió oc hömrum , oc pángat var sua praungt einstigi, at

engi van var å at pångat mætti komaz, ef nockurir menn veri til

varnar, T.– *) hos Geoffr. og T raadförer Kongen sig först

med Ulfin de Ricaradoch (Vlfinnr, T), og denne henviser ham til
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Kornbritternes Konge og hans Drorris - den skjönneste

\landt Kvinder; Kongen fæstede sin Hun paa hende og talte

lönligen med hende. Dette rneerlaede Hertugen og drog

bort fra Gjestebudet med sin Germælinde uden Kongen

Tilladelse, og indesluttede hende i et "Taarn ; men da Gorlois

ikke vilde vende tilbage til Gjeste vadet- Hvlev Kongen veg

og sendte Tropper til at beleire Fæstnis”* saaledes at

ingen kunde komme der til eller fra- ****gde til

Meus, at han kande ikke beholde sin Sundhed, b,

han ikke fik Hertuginden. Merlins vas svarede e den Sag er

ikke meget let, thi derhen fjrer er snæver Bjergsti, hvor

de fe Riddere, de satte til at bevæge den baade

Meller og Dage , kunne modestaae den hele Brittehær,

imidlertid kan jeg dog mage et saa - at anseer dig

for6orlois, og at din Raadgiver u Jimir og jeg blive antagne

for hendes to Tjernere, hvorved - 14unne faae indgang i

Fæstningen. Dette ,andt Konge° Bifald- Derpaa gik de

tilFæstningen, o - 5 - da alt egaaledes, somMerlinus

gen, og fjede sig
aern Nat, at hun sov

havde forud anlagt Igerna troede

hos sin Gemal Gorlois. er"

34. Men da Hæren sav*ede s:s;: ";

han var forraadt, og gjorde p a *or hans Hær.

Vois og årævte hama og er stær” re denne Tildragelse,

Da man m verettede hans **** Mge

a T

v\ste hun Vke Vavorledes dette ham den samme Nat.

i den Tro, at hun havde e; ar du see at jeg lever,
e

Kongen sagde da til hende - e drage til Kongen og

e ået raadeligste bliver e;- l Tort til sine Tropper og

hede om Naade. Konge gik , e so" för; han gik der

a (M

- 13.nustumer peirra, en ek

, sorde” åew-2 , annar piónøstumaðr

ge sammen, da hun stod

Merlin.— ) fra sua ss) jf OS (nricele- 2y

efter Geoff”

mun synaz sem Butab

Beirra, T, nærmere
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sinn sem åðr hafði hann. Hann ge"g" sfe=a ra til kastalans,

ok segir igerne alt eb sanna ( ; hon satan fylkki, pá við

konting, ok fekk hann på hennar * 3 pau attu ij bg, hèt

sun beirra Artårus en dóttir Anna 3 ok **a siðarr fik

kontangrkrånkleika mikinn ok mæbilegan, oks meöan konúngr

lå sjökr, var peim Otta leypt brott or mayrkvastofu,

fru til saxlands, ok föru aftr til Bretlands með úvigjan

her; ok er betta spurðu Bretar, fystu ipeir konung at gifta

Annu dóttur sina Loð kontingi af Irlandi , ok iPat var til

råbs tekit 2, ok ferr hann sfðan med her móti Söxum s.

ok varð par harðr bardagi, ok laukst me pvf at Bretar

flyðu. Ok er Yðir * konúngr spyrr pat - stefnir hann til

sin öllum höföingjum , ok lèt bera sig å börum móti her

Saxa. betta bótti Söxum mikil skömm , at peir skyldu

berjast við sjúkan mann; beir fóru på i borg pá erVæro

lammum heitir, ok bjoggust par fyri. Bretar brutu borg

ina, ok er Saxar så pat, gengu beir tit af borginni, ok

varð par harðr bardagi; fell par Otta ok flest hans fólk,

en beir flyðu er lifit pågu. Konángr varð glaðr við sigr

sinn ok mælti: heldr vilda ek sjúkr vega slikan sigr en

") fra [oc meðhuerium brögðum hann hefir hana fengit: oc pó at pi

bikiz nå mikinn skaða beöit hafa i drápi bónda pins , på munn

ski6tt råðaz bætr á pvi fyri på grein, at ni skaltu vera min drotn

ing oc skal ek i oekarri samuist alt pat bæta sem ek hefir åðr

brotið við pig, en hon mælti með miklum harmi: nui er eksirliga

suikin oc hörmuliga gint; hé, hó! segir hon, mikil 5skaup ero

vorðin, sua er sem ek sèvorðin banamaðr bónda mins, sua igætz,

honum unna ek (sem) likama siálfrar minnar oc sua sem lifi minu,

hann vildi mèr alt gott oc pat skal verða aldri at ek gángi

lostig i sama sæng peim manni, er minn bónda hefir suikit, ok

fyrr skal ek läta mitt lif en pat verði. Hon grætr nui sárliga oe

herr sua mikinn harm, at engi maðr måtti hugga hana. Konungrinn

berr nú petta mål fyri Merlinum speking, oc biðr hann nui sua

gera með sinum ráðum at frvin sampyeki honum. Merlinus mælti:

herra, sagði hann, pat er litil praut, pviat ek mágefa henni pann
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Igerne hele Sandheden,

og han giftede sig

deres Sön hed

paa til Fæstningen og fortalte

Hun samtykkede da i Kongens Villie ,,

med hende; de avlede to, Bö5rn sann rmaer -

Arturus og Datteren Anna. Kort efter faldt Kongen i en heftig

og besværlig Sygdom, og medens Korse" laae syg, lod

wan Otta og hans Fölgere slippe udl af deres Fængsel,

hvorpaa de gik til Saxland og drose derfra tilbage til

Breland med en umaadelig Hær- I Da nu Bitterne fik

Underretning herom, raadede de Korse* til at gifte sin

Datter Anna med Kong Loth af Irland, hvilket ogsaa blev

besluttet; derpaa drog han rmed en Hær imod saxerne og

der blev en haard Kamp, som endte med at Britterne toge

Flugten. Men da Kong Yther fik det at vide, kaldte han

alle Hövdinger til sig og lod sig bære imod Saxernes Hær

i en Bærestol. Dette, ansaae Sasser“ for en stor Skjendsel,

ae - droge da til den Borg,

lærdsede sig der. Britterne

e saae det, gik de ud

at kæmpe imod er, syg Mand

som hedderVerolanum og for=

fik Borgen nedbrudt. og da Saxerrn e

af Bogen og der blev en haard kamp , hvori Otta faldt

reddede Livet

og störste Delen af hans Hær- mer ar s

loge Flugten. Kongen glædede -g ser som syg, thele inskele jeg at vinde e" slige; e

- ði pèr vel vnnandi.e - - g-3 en Vel"

ryk, at \om muni engar heliptir e: kastar pegar öllum ecka

3

Mews ger hemmi bann dryck » ,e fær hann hennar, T, uden

konvingin**** *) ok voru peirra synir
oe ingr, oc sampyckir gr

Geoff er- modstridende de dvrige,

at noget tilsvarende findes *
Höel, oe Mires oo Valuen - t- ", g m6 t peim Otta oc Erfa, oc

som kalde disse S6stersöne” e ,æ, kom lið Breta iamliga i

En er (Yðir) fri
- r-ros

dtu per saman mockurar ° Til , er-dlaug”
lflotta oc fl beim bing i r a5 11urra 1. a5ffneum , oe r

betta, på stefnir hann til * - – - ,arming er pat, segir hann,

komu bagat, mælti hann suna, t 1eg - . .. her ere to Blade

er tign oe veuai øreland” skal

tabte af T. — ) xter, -

-
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flyja heil. Einn saxneskr maðr blandað i «eitri f drykk

hans, ok dó hann litlu sfbarr, ok fluttu - «e i r lil hans til

pess múnklifis er brgbir hans hvilir f ok V”ar bið um

I groft hans meb mikilli virðing ok var Haann mörgum -

manni mjök harmdauðr.

Artårr til konúngs tekinn- -

35. At prim vikum linum eftir and Lit Ybir 2. ,,

Artarr sun hans * til kontings tekian , ok k5rónaðr i horg

peirri er Cilestria* heitir; hann var på xv vetra gamall.

Hann var mikill å vöxt, venn at åliti, spekfagr at viti, örr

af fe, sterkr, harðr ok våpndjarfr, glaðr ok góðr vinum en

grimmr åvinum, fastnæmr ok forsjål, siðlåtr ok sigrsæll,

viðfrægr ok at öllu vel menntr. En litlu sfðarr en hann

var til konúngs tekinn spurðist at Saxa herr var kominn

i landit, ok hafði eytt alt rikit frá Katanesi olk suðr til

Humru. Siðan fór Artúrr með her móti Peim; höfðingi

Saxa het Kolgrimr "; peir hittust bar sem TBverá * heitir,

ok varð par mikill bardagi ok flyðu Saxar i borgina Jork;

konúngr settist um borgina. 5etta spurði Balduilfr, bróðir

Kolgrims; samnar hann at sèr vj foüsund manna ok ætlar

til liðs við Kolgrim; ok er peir koma x mflur frá Jork,

nåmu beir staðar. Konúngr varð varr við peirra ferð, ok

gerir móti beim Cador jarl með mikinn her, ok rèðu beir

pegar til bardaga, ok fellu sumir Saxar, en sumir flyðu.

Baldúlfr undi illa við sinn ásigr ok lèt klippa hár sit ok

raka skegg sitt á leikara hátt; hann fær sèr hörpu ok ferr

i herbúðir konángs ok skemti bar; ok eina nótt kom hann

sèr meö festi i borgina, okvarð bróðir hans honum fegimm;

gerðu peir på menn til Saxlands at biðja liðs Keldrik ”

hertoga, ok samnar hann siðan her ok ferr til Bretlands

") rettet; fra I hann gröft, H.—*)Yter, H. I Geoffr. begynder

her den niende Bog.- *) hann, H.– *) Cileestria, Geoffr. –

*)duce Colgrino, Geoffr.– ")juxta flumen Duglas, Geoff. (1r, 1).

– ”) saal. senere H, men her Koldrik; Cheldricum, Geoffr.
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flygte som sund. En Saxer blandede Gift i hans Drik,

hvoraf han kort efter d6de; mars flyttede da hans Lig til

det Kloster, hvor hans Broder Haviller - og han blev Stedt

til Jorden med stor Pragt, og blev rua eget savnet af Folket

Artur vælges til Konge

5. Tre Uger efter ythers ID 5d blev hans Stin Artur
valgt til Konge og kronet i den Bors; = "* hedder Gilestria,

han var dengang femten Aar gan rune- Han var höj af

Vært, smuk af Anseelse , viis af Forstand , Savmild ar

Gods, stærk, haardfir og karnapdjærv - glad og Venlig mod

Venner men grum imod Fjender - fastHa«»Iden og forsigtig,

maadeholden og sejersæl, vidtlberönt es i alle Henseender

udmærket. Kort efter at han var valg til Konge rygtedes

det, at en Hær af ser var 1som re" i Landet og havde

deligt hele Riget er, Katarnes syd tiI Humberen. Artur

tog da med en Her imod der- saxernes Hövding hed

, der som " hedder Tveraa
Kolgrim. De stt; e

8 Galte sann Havorfra Saxerne flyg

(Dugas), og der stod et stort Slags » e

lede ind i Borgen Jork, mere seret :
- 3

Bogen. Dette hæ5rte Kolgrimme- Brocle Hor e

om sig sex an vand 5 5 de ra Hensigt at understötte

a ti Mile nær, gjorde de

Kogn, og da de kom - ork e 5r, rehavende og skikkede

Holdt. Kongen fik Nys om dere , etsydelig Hær; det kom

hma en aen Cador med “ S faldt,strax \ et Slag., hvori * D»eel af r r i

3 » -- de spv Ee

Resten flygteåe. paldulf særs* efter Spillemænds Skik,
E* s -

æg; ere; kongens Leir og spillede

t ind i Borgen ved Hjelp

imod ham med Glæde.

for at hente til Hjelp

Terne strax en Hær og

skibe; de lagde til ved

HaarWye og sit Skj ti

han fik sig en Harpe og korn Haale

ðer, men en Nat fik han * ftO3

af et Toug, og hans areae, rad -

De sendte da Mænd til sax1a

Rlertug Keldrik, og en:
drog til Bretland med se* Ul
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með pc skipa; beir koma við Skotland. Detta spyrr

Artúrr konúngr, ok gerir hann boð eftir Hóel" systursyni

sinum 2, ok kom hann til konúngs meö xv púsundrað her

manna; fóru peir siðan báðir saman mót heiðingjum, ok

moettust peir við á eina; tókst par harðr bardagi, áðr heið

ingjar flyðu. Konúngr rak flóttann i skóg pann er Calli

donius* heitir; par tóku heiðingjar móti ok feldu par

mart af Bretum. Siðan lèt konúngr fella mörkina at peim,

svå at peir måttu hvergi brott komast. Heiðingjar sjá nú,

at peir voru uppgefnir, sendu nú boð til konángs ok buðu

honum gull ok silfr sèr til lausnar, okvarð sú peirra sætt,

at peir skattgildu sik*, ok gáfu honum par gisla til; en

er peir komu brott, minntust beir sins mannskaða ok rufu

sættina við konúng° ok herjuðu á riki hans; en er konángr

varð pess varr, lèt hann drepa alla gislana ok fór siðan

móti peim með her. Hóel systursun hans var sjúkr, ok

mátti honum eigi lið veita, ok er peir så herbúðir heiðingja,

på talar * Artúrr konúngr fyri herinum ok eggjar pá til

framgöngu "; hann var svå herklæddr, at hann haföi fjór

falda brynju; hann haföi hjálm af enu sterkasta ståli, ok

grafinn á einn ormr með undarlegum hagleik; hann hafi

pat sverð er Kalebúrnum hèt, pat var svå mikit at pat

*) Koel, her, H. –*) erat autem Hoelus filius sororis Arturi,

ex Dubricio rege Armoricorum Britonum generatus, Geoffr. –

*) nemus Caledonis, Geoffr.– *) tilf. ; promiserunt se daturos ei

tributum ex Germania, Geoffr.– *) konvngs, H.– *) takal, H.

– ”) her begynder T igjen i Slutningen af Kong Arthurs Tale

(jevnf. Geoffr. 1x, 8) saal.: i aulum mannraunum peim er ver

polum fyri guðs nafni. Derpaa tilfjer T, frit efter Geoffr.

1x, 4: Eptir pat geck Dubricius erkibiskup vpp å eina hæð, oc

kallaði á lyðinn, sua mælandi: pèr góðer dreingir, er pryddir erut

täknum kristiligrar trúar oc igætir at góðum siðum, reyndir at

råðuendi oc rauskuer i framgaungum! minnumz i manndóm oc

mildi pi sem erut skylder at veita vinum yðrum oc felugum, er

nú ero miog praungðer af heiðnum mönnum , kostið nú oc dugit
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Skotland. Dette spurgte Korsg Artur , og skikkede Bud

efter sin Söstersön Hoel , der da strax drog til Kongen

med femten tusinde Mand; derpaa droge de begge i For.

ening imod Hedningerne, og stödte paa dem ved en Flod,

hvor der blev en haard Kamp . indtil Hedningerne toge

Flugten. Kongen forfulgte de f157gtende ind i en Skov,

som kaldes Calidonius (den laledoniske)- der gjorde Hed.

ningerne Modstand og dræbte marase af Britterne. Kongen

Moå da Skoven fælde omkring dem - * at de kunde til

ingen Side slippe ud; da nu Hedningerne *, at de vare

komne i en redningslös Stilling- -l-il-i-ede de Bud til Kongen

og höd ham Guld og silv som L5.sepenge; de forligtes

saaledes, at de forpligtede sig til at betale Skat Og stillede

Gidsler til Pant derpaa ,er, da de so" bort, mindedes de

det lidte Mandetal, og bræ5de det med Kongen stiftede

Fordrag ogihærgede, hans Rige5 * da Kongen fik Efter.

retning herom, I, , alle Gid=1****s dræbe og drog der. -

- Hans Söstersön Hoel

haa med en Hær imod Fjender- Hjelp. Da de n
e l

i st og kende ikke yde "e",",
korg Artur en "Tale til

saae Hedningernes Leir , holdt rhed; hans Rustning

- Tappe
Ræren og opmuntrede den til r: ifört en firedobbelt

var saaleles beskaffen - * ;e tæerkeste Staal, hvorpaa

Bye, han har en Hjelm af en vidunderlig Kunst;

e nne l

en Orm (Drage) var indgre, k,1eburnum , det var saa

E

Man havde et Sværd som

rr-els- pvi at åyðr mun liggia
- e e -

oc berw Wraustaiga fyri yr fæe «O , er olu megni yðrumvuinum.

nra d»

elift brigai ef ber standit eåe -ekra an1iga dauðann, pótt hann

gingit fram vhræðiliga oo polit ,e Iausn alldarinnar, er maðr

s i
komi fram, hvi at så aauði er”

Nu i
tekr sakar Voræðra sinna

at hver

- eigi i augu vaxa i pessa

tiI skripta gengr ok synir

mannraum at gånga , hv paå rnum hann hólpinn aurerlig i

guði sanna iðran simma synda - a11 t sit oc hað herklæðaz skiótt

\mam A. varie.
sinum dauða. Siðam Mezaðå

nafai arovinse

- er

oc vaskliga, i
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var fåm mönnum våpnhoeft; hans skjöldr var gerr afenum

sterkustum húðum, ok pentað á likneski vårrar frú, pvi at

hann kallaði á hana jamnan sèr til trausts; hans stóra

spjót hèt Ron 1. Nú lystr saman liðinu* ok börðust pann

dag allan, ok skilði nött bardagann.

36. Um* morguninn, er vigjóst var, hófst orrosta

með peim af nyju, ok fell mart fólk af hvårumtveggjum, ok

fleira af Bretum; ok er kontingr sèr fall siuna manna,

verðr hann ákaflega reiðr, ok bregðr sverði sinu ok höggr

a tvær hendr, ok feldi á litilli stundu lxx manna ok cccc,

ok i peirri svipan flu beir báðir broeðr, Kolgrimr ok

Baldúlfr, ok margar púsundir manna; flyði pá Keldrik

hertogi ok allr Saxa her. Koningr lèt reka flóttann, ok

fèll Keldrik i flóttanum , ok mestr porri liðs hans. Kon

ångr för på til Irlands, ok lagi pat undir sig, ok svå

Skotland með sama hætti*. Systursynir Artúrs konúngs

voru pá með honum. Hóel ok Módred, Valvein ok Lancelot,

") Tbeskriver saaledesArthurs Rustning Artus konungr tók

på bryniu sina, gerua af hinu harðazta stili, oc steypir (á) sig;

siðan tekr hann hiálm sinn Herepandum, allan gylldan, harðara

hueriu stili oc grafinn i dreki einn af gulli, oc setr i haufuð sèr;

på tekr hann suerð sitt Kaleburnium oc gyrðer sig meö, allra

suerða bezt, peirra er pi voru borin i pann tima; hauggspiót sit

tók hann f haund sèr, pat er Eron (Ron, G) hèt, allra spidta bezt,

peirra er på voru borin. Hann tekr på ok skiold sinn Pridon

(Priwen, G), hann var byckr oc polinn, par var langð i meö

gulli likneskia Marie drotningar, oc á hana hèt hann i raunum

aulum til traustz sèr oc fultings. Oc er hann var vapnaðr með

sua góðri hermeskiu oo ágætri, på varð allr herrinn glaðr við, er

peir så sinn haufðingja oc formann sua vlikan aullum avðrum, oø

treystvz peir sua vel hans hamingiu, at peir gengu aller glaðer

til pessar orrosto. -- *) lystr siðan sókn saman, T.–*)Tfölger

nærmere Geoffr. saaledes: Saxar sóttu upp i fiallit oc settu par

sinar herbúðer, oc höfðu pat fyri vigi um nóttina. En Artus setti

sinar herbúðer vnder fiallinu. en pegar vm morgininn sækirhann

vpp i fiallit með allan sinn her oc fær hann mikit manntión, pvi
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svært et Vaaben, at det kun var hændeligt for faa; hans

Skjold var dannet af de stærkeste Hunder , og der paa

malet vor Frues (Mariasy Billede, thi heade Paakaldte han

idelig til Hjelp; hans store Spyd hed Ron- Nu stad,

Hærene sammen og kæmpede den hele I Dag, indtil Natten

gjorde Ende paa Slaget.

36. Næste Morgen, saa -rart det blev kamplyst,

begyndte Slaget paa ny, og marasse Folk faldt paa begge

Såer, men dog flere af Britterne 5 ses da nul Kongen Saae

sine Mænds Fald, blev han heftig -v- red og svang sit Sværd,

og hug om sig til begge sider ogs ælde“ kort Stund

fehundrede og halvfjerdsindstyve v1and- I denne samme

Vending faldt begge Brö5drene » Colgrim og Baldulf, og

mange Tusinder andre, hvorpaa Hertug Keldrik flygtede og

den hele Sarehær. kongen lod «de nygtede forfölge og

rn Flen alde gene og der- **** e" af han
- derkastede sig detHær. K - - 1æand og Il g dette

ongen drog da til Ir Kong Arthurs Söster

Land, ligesom ogsaa skotland

at Sakar vorðuz alldiarfiiga. bæði isreckis- Oc på komz Artus

hit iaramun oc sittu at veget ffeo II pæi harðr bardagi oc ifan

esels-2

mm her e tvandler- T *) T udförer dette

singa
d. Geoffr. , navnlig optager

vidtliftigere, i overeenssterne° græ42

adre Söer (G. rx, 6-7),
den Episoden Ae Macu Lumond *45 de 4

- g ey på er i voru brunnar
- -4 e, skota- m57 5va i peim gnipum

saaledes: Wayer 1rar oe = rafi par gnipum voru

Arthi komúngs, oc voru rylgðu bar pau merki, at

. . . Artus konungr var

vy å fa\it me allian si

ligt, hversa higa. mundi »

ammargir ermår sem gaipurna” - 1-ora” -

honum måttu fåer hutir * e- 5° I midg vatn pat et mikla er

;r oc vmdr - 5r–å oe lågu par i liv eyia,

;: Er:
en i h ænåp* : ..."ramm i star-4, på fl b
h y t af vå vatmai. ayti ponuingr sagði honum til,

g, da såfar- Ar. pat tuitugt at breidd, en
vyr -

vun trn , o* .., rn kynium, oc ero i sinum
t bað fsu ett va" 6 rul

a oe fiske” met enga. aunguer meirr en vm

M -fid us 3 e gskarma O

Ioroung vazams
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ok Yvein, hans faðir var Loth, Hörðalands konángr, af

Alrekstöðum i Noregi. Kona Artúrs konángs hèt Gunn

vör 1, hon var dóttir Kadoris hertoga. Artúrr konúngr fór

enn aðra herferð til Irlands, ok lagði pat undir sig, ok i

peirri ferð vann hann” Orkneyjar ok Hjaltland okSuðreyj

ar, Danmörk ok Noreg, Færeyjar ok Gotland, ok lagði

skatt á öll pessi lönd; siðan sneri hann heim til Bretlands,

ok drifu pá til hans margra höföingja synir, ok gerðust

honum handgengnir ok eiðsvarar hans. f penna tima and

aðist Sighjálmr* Noregs konúngr, hann var bróðir4 Loths

konúngs, er pá átti Onnu, systur Artúrs kontings. Sig.

hjålmr hafi föstrað Valvein, bróðursun sinn ok systursun

Artúrs konúngs; hann gaf honum alt riki eftir sig, pvi

at hann var sunlaus, en Norðmenn vildu eigi hafa brezkan

konúng yfir sèr, ok tóku peir til konángs pann mann er

Rikálfr hèt. En er betta frá Artúrr° konúngr, på ferr hann

til Noregs með miklum her; varð par harðr bardagi ok

fèll par Rikúlfr. IVann nú Artúrr konángr allan Noreg

ok Danmörk undir Valvein ".

37. Siðan ferr Artúrr konúngr til Frakklands *; Leó

keisari haföi pann höfðingja sett yfir Franz, er Frolló *

sinn fiórðung. pá sagði hann honum, at vatn pat var oc i hans

valdi, er Liliguein (Linligwan, G) heiter, oc quað hann pat vera

suelg på er pat kom i sjö, oc hrauð stundum sua hätt vpp ór sem

fiall veri, en stundum dró at sèr fast, alt pat er f nind var.

Derefter beretter T om, at Artus gjenoprettede Erkebispestolen i

York og indsatte tre Brödre, Loth, Urianus og Anguselus, i

deres Riger (jevnf. Geoffr. 1x, 8-9).

") Guenuere, T; Guanhumara, Geoffr.— *) lagði hann undir

sig öll norðrlönd, T, hvorpaa der opregnes de samme Lande som

her, i noget forskjellig Orden, og med den Forskjel, at Skotland

staaer istedenfor Gotland. I Geoffr. staaer: Subjugatis itaque

totius Hiberniæ partibus, classem suam direxit in Islandiam eamque

debellato populo subjugavit, [ok eptir vnnit irland stefnir hann til

Noregs, oc lèttir eigi fyrr en hann hefir unnit allan Noreg, T.

Exin - - Doldavius rex Gothlandiæ et Gunfasius rex Orcadum
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sönner vare da i hans Fölge : Hoel og Modred, Valve,

og Lancelot, samt Yvein , hvis Fader var Loth, Konge

over Hördaland, fra Alrelsta 5 i Norge5 Kong Arthurs

Gemalinde hed Gunnvör, Datter af Hertug Kador. Endnu

et andet Hærtog foretog Kong Arthuar til Irland, og erobrede

dette Land, og paa det samme Tog underkastede han sig

Orkenöerne og Hjaltland og sydercer*- Danmark O

Norge, Færöerne og Gotland. og beskattede alle disse

Lande; derpaa vendte han Hjem igjen tiI Bretland, og

Mokkedes da om ham, mange pHasvdingsGraner - som bleve

hans Hirdmænd og eedbundne til Haara- Ved dennie Tids.

punkt de Sighjalm, , Konge i Norse - Broder til Kong

Loth, som da var gift med Arara - kong Arthurs S6ster.

Sigjalm havde Opfostret sin Broders Stin og Kong Arthurs

Sistersön Valvein s eralkede Haa hele Riget efter sin

og skj rraen Nordmændene vilde

Did, thi han havde ingen Sara - e

ikke have en brittisk enge ,ver sig- *s

en Mand ved Navr, Rikair. Men * s; der

at vide, drog han med en talrige; ": da k

en haard Kamp og Rikulf fra 1.dt 3 =a*
vValvein.

Arthur hele Norge og Danmark= *
thaur til Frankerig; Keiser

37. Derefter drog Kongs Ag, er Frolo, som Hövding

Me d . vedo havde sat en Mand - IT - eerr- ikke paa dette sted,

\vro venerwnt. Flere Lande æævræ* zcz er vendt tilbage og har

men lægger til, at Kong Ar° er: maraen nedenfor Sighiilmr

s) sig - , -o & er Loths kontings, systur

ra epo- Sichelini, Geoffr. –

”,, e-, H. - ") fra I leger
D enne -inn allan Noreg, oc setr

7, Sichelinus, Geoffr. -

sonar Artus kontings, T 5

*) Lotht eða Lothz, H. – fi

Artus konängr på enm vnder e på. gaf mann Valuen

Loth frænda sinn par ar , e var ne
(Walvano, G) systursyn in aer sig 1æet 318, Il alru heims,

T.–*) En er hann afi va gir Merlinus spi, oc f6r

ipå för hann suðr vm sid» p7, 7" Flolo, Geoffr.

har herskuai yar, T. -
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hèt, hann var tröllum likari en mönnum fyri afls sakir ;

hann ferr nóti Artúri konúngi, ok átti strið við hann, ok

flyði undan i Paris, en konúngr settist um borgina; en er

Franzesum pröngði húngr, pá bauð Frolló Artúr konúngi

til einvigis, ok pat játtaði konángr glaðlega, ok riðust

peir siðan at meö spjótum *, ok skaut konángr Frolló af

hesti, en pó varð hann ekki sárr. Frolló ljóp upp ok

laghi hestinn undir konúngi, ok fell konúngr pá til jarðar,

ok hugðu Bretar at konúogr væri sárr vorðinn. Konángr

ljóp skjótt á fætr, ok börðust peir lengi, en svå lauk, at

konúngr klauf° höfuð Frolló * með hjálmi alt i herðar

niðr, ok eignaðist konángr siðan alt Frakkland". [ Hann

gifti Bjaðvöru dóttur sina Estrúsiam skenkjara sinum, en

Adenagiam gifti hann Kæi° ráðsmanni sinum "; skipti

hann siðan öllu Frakklandi meå sinum mönnum. Rikon*

hèt kappi einn i Franz, hann var nálega risi at afli ok

vexti"; hann nauðgaði" konúnga, til pess at peir flægi

af 11 skegg sin* ok sendi honum i skatt, siðan lèt hann

bat gera til fóðursundir eina skikkju*; hann sendi pá orð

Artúr konúngi, at hann sendi honun skegg sitt, ok pvi

meiri sem hann var en aðrir konángar pá skyldi hans

") hann var mikill sem risar oo suartr sem iörð, oc var pó

meira afl en uauxtr, hann var oc allra manna fimaztr til vapns oc

bvi var traut menakra manna at eiga við hann vapnaskipti, t. T.

— ) oc voru beir dubbaðer til vtreiðar. ibeir tóku spiót sin oc

aul sin vapn oc hlupu i sina hesta, oc hleypti siðan huarr móti

auðrum aldiarfliga, T. - *) klavp, H. - *) Flollo, her H.–

*) her har T en udförligere Beretning, tildeels efter Geoffr.–

*) Kiæi, H.– ") saal.Tog H senere, men her Rikion. Episoden

om Jætten Rikon (Rithonem hos Geoffr.), som T ogsaa sætter

her, forekommer hos Geoffr. först senere hen (x, 3), iSammen

hæng med Episoden om Jætten Mannvis (see nedenf. Cap. 46).

– °) fra synes at være fremkommet ved en Misforstaaelse,

eller Urigtighed i det Haandskrift, som Bearbeideren har haft

for sig; efter Geoffr. kan kun her være Tale om fölgende Sæt
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over Frankerig, han var i Kræfter mere lig Trolde end

Mennesker; han drog Kong Arthur immös de og kæmpede

imod ham, men tog Flugten tiI Paris. Havorpaa Kongen be.

gyndte en Beleiring af staden ; da rav Franskmænden,

vlagedes af Hunger, udfordrede FroIIo sorg Arthur i

Tvekamp; dette modtog Konger rred1 G Iæde - ; de

vendte imod hinanden med spyd, og Korse" e Froll,

af Hesten, men uden at han IbIev saa ret- O sprang

op og gjennemborede Kongens Hest- Hav orved kongen fald

til Jorden og Britter, troede at Konge Ve" saaret; men

Kongen sprang hurtig paa Benerne- os «de længe,

men Euden blev, at Kongen spaltede re; ve med

Hjelmen heelt ned ; Skuldrene - O's- derpaa ån i Be.

siddelse af hele Frankerig. Korse" grte

hjdör med sin Mundskjænk Etru derefter

glede han med si, Hofmester BS*J - e Rikon ne" G

han hele Frankerig mellem sine VLaen Cl- 1ueu en

- Jætte i Styrke og- «or ee M.

Kæmpe i Frankerig, han lære", : deres Skjæg af og

al

I., di den sætte som Foder

Bund til Kong Arthur,

Vet; han tvang Konger til

sende ham i Skat, hvorpaa har
- T

undet en Kaye. Han skikkede så , at paa Grund af

at sende ham hans Skjæg - , er- skulde hans Skjæg
e» I a -

hans fortin frem for andre MendaKongen fik
C •

\ 7 sa , Ka *P“ -

amrendes tilKjlen (Kraven?) P D - rune area et medaero
- 77 e

ming som Forbillede (Geoffr- * X - - ornaamnia dicitur: Cajoque

a nara C - - - s

veernæ suo Neustriam, quæ * p, Ree * T"gjengives aalede

ip at riki, er nui heltir
- : --- alindapifero Amegavensium revne y - fin ua ra 9

32 7 - ara . , -

Artus kontangr gar Beauero by* - Kai" te e ) OG

milsit ” ..., asi, oe butu mann eg larm,

e ti b kr at frgáng oC se; - i gaði, T.- "") honum,
MM mest berserkr a e e.Hi O - at» - in » með öllu skinninu, T.

ann tók pau fådæmi til, sèe r” -kegå, t standa imóti, pái föru

3. - | 42, -v-,

t. ur. H.– 12) at låta flå mgruar e-ma t r gera skickiu, T
- På - u aum - - a. e

) en er peir hauf ybt namm sde” ger 7 og 8 ombyttes.

OC 1auvis- L4 arra 7

me.

Morðmandi, hann gaf oc

fessi endemi fram,

Til S. 96 - Jætten næv

M1849.
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skegg til kjols á petta klæði". En er konángi komu pessi

orð, mælti hann: fyrri man ek gefa hann öllum tröllum,

en hann fåi mitt skegg eða kampa. Ferr på konúngr til

móts við Rikonem, tekst með peim harðr bardagi; Rikon

hj6 eitt mikit högg i skjöld kontings, ok klauf hann allan

niðr að guðsmóður likneskju, pá beit eigi lengra. Konángr

hjó på i höfuð risanum ok beit ekki, en pó varð höggit

svå mikit at hausinn lamðist. Risinn greip på konúng

svå fast, at konúngr hrökk* undan; pótti mönnum pá

úsynt hversu fara mundi; en sakir pess at haus hans var

lamiðr, på fell hann fyri konángi*. Artúrr konúngr gerði

få boð öllum konúngum, [at hverr toeki sit skegg, en

beir porðu eigi at soekja, ok játtu sig vera i pvi hans

undirmenn *. En eftir penna sigr° sat Artúrr konúngr f

Bretlandi kyrr um var; hann lèt reisa eina mikla borgvið

á pá [er Oskå" heitir, ok svå stórar ij hallir, at engar eru

stoerri i landinu, ok gervar á rúmverskan hátt"; hann bauð

til sin at hvitasunnu° öllum konángum, hertogum ok

jörlum, ok öllum höföingjum i sinu riki, ok var hann pá

krúnaðr ok svå drottning, ok er stå ° veizla viðfrægjust

orðin 9 á norðrlöndum boeði at fornu ok nyju".

") pviat Rikon quez skyldu gera hans rètt pvi meira en

annarra kontinga, at hans skegg skyldivera til kials á skickinnni,

T.– Hic namque [ Ritho gigas in Aravio monte J ex barbis

regum, quos peremerat, fecerat sibi pelles, et mandaverat Arturo,

utbarbamsuam diligenter excoriaret, atque excoriatam sibi dirigeret:

ut quemadmodum ipse ceterispræerat regibus, ita quoquein honorem

ejus ceteris barbis ipsam superponeret, Geoffr. – *) hrog, H; at

hann stakaði við ok fór, T.– *) ok er peir haufðu við izt vm

stund, på mæddi kappann hausbrotið oc fell hann oc geck Artus

pá af honum dauðum, T.– *) fra [peim er pángat ittu at vitia

skeggia sinna, at peir skyldu pau sækia, oc vinna pat til at

gånga til einuigiss við siálfan hann, ella skyldu peir vera hans

undermenn oc honum skattgilder, oc engi peirra var sua hraustr,

at sækia borði, pviat peir pöttuz ecki par við sinn maka eiga at
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dette Budskab, sagde han : för skal jeg forære ham, fil

alle Trolde, end at han skulde faae rmnit Skjæg eller Bart,

Kongen drog da imod Rikon , og der begyndte en haard

Kamp imellem dem; Rikon hug et vældigt Hug i Kongens

Skjold og spaltede det heelt ned til Gandsmoders Billede,
videre bed ikke Sværdet. Kongen hug da i kæmpens

Woved, wen Sværdet bed Hale, dog blev Hugget saa Svært

at Hovedet blev lammet. Kæmpera greb da fat paa Kongen

med en saadan Kraft. at K«»rgen Yes tilbage, og

Udfaldet syntes tvivlsomt, men paa Grund af at Kæmpen

havde faaet sit Hoved lammet - *** han for Kongen.

Kong Arthur skikkede da Budskab tit 1 aue Konger, at hver

kunde tage sit Skjæg, men de vovede ikke t hente det

og tilstode derved at være han anderordnede Efter denne

Sejr sad Kong Arthur rolig fi Bretland i fem Aar; han

re ved der F1od, som hedder oskaa,

og to Haler, saa store , at irs-5** større :

hgede inner sn. " Han inde " medag
, alle Hövdinger i hans

Konger, Hertuger og sarier - - romet, og det Gilde,

Rige, da blev han og Drorre: rnest berömte i Norden
som det blev holdt, er blevet «de

i ældre og nyere Tider.
- --tuar * holmgaungur, T. –

skyta, T. – s) e. pessar er- »ev f- viIerlinusspi 2, 89; super

) sualifölge Geoffr. jevnf oere eg es på, at Aska er nefnd, T;

lod en stor Borg opfö

e 772- - - -

e y e ij "- -- i ar»* kanokasetr hiá annarri,

ra Veroska heitär, H.– -

- pG

læet
- . 1-2 • p -

en wuser vig, annarri 5 * suna. mikinn viðbüning, sem

efir *
ant sua alt innan, oo par s) , i tædda" T. — ) tir. —

til sliks ero sit dæmi, T- T e- ved AVavn en Mængde verds

v) orðit, H.– 1) Geoffr- opreer° til Gjestebudet, deriblandt:

gera leikhus mikit oc

ke orga • -

lige og geistlige Magnate"- s- , re- Godlandiæ;" Gunvasius,

Maluasius, rex Islandiæ5 yDolda piIIius, rex Dacorum; ex

5æ 3 -4-*
e

fer Oreadum, Lot rex Nor” *rainu- y

- - tabus ; - maævner kun uogle af de
transmarinis quoque var r aterisme” k -

garius, consul Boloniær T

rex Rutenorum; Leode
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Af Artri kontångi ok hans mannum. -

38. Råmverjar undu stórilla við, at beir hin lib

alt Gallia fyri Artúri komúngi - en peir fengu enga skatta

af Bretlandi. Leó keisari var på farinn i Austrveg 1, en

yfir Råmania hafi hann sett ipann höföingja, er Lúcius

hat. En pau tiðindi urðu at enni stóru veizlu Artúrs

kontings, at par komu sendimenn af Róm ”, með brèfi pvi

adbudte, og til de strax anförte svarer der Dollanius, Griklands

pkontingr; Gunnarius, Orkneyja konuingr; Loth, Noregs kontingr;

Åskell Danakonúngr(og noget för ) –Sunnan um sjó voru pessir

pertogar: Holduin oc Leotiganus (– garius). Derefter fölger i

T Beskrivelsen af Kroningshöitiden (jfr. Geoffr. 1 x , 18-15)

Hinn næsta dag pessar veizlu var Artus konuingr leiddir til kirkiu

af fi6rum erkibiskupum, oc setti Dubricius erkibiskup kórónu å

haufuð honum, en fiórir konungar biru fiogur suerð fyri honum,

sua búin sem á gul eitt sæi. Erkibiskupar leiddu oc drotningina

til sætiss oc settu kórónu i höfuð henni, oe gingu fyri henni

fiörar [r. fiórir konungar; Juatuor prædietorum regum , Gl, oc

biru með sinum höndum fiórar huitar düfur , sua sem smidrr. Oc

er tiðum var lokit, på ferr konúngr heim til hallar sinnar, oe

aller hinir ågæntu haufingiar hans meb honum ; drotnfng for oo.

til hallar sinnar, oc foldi itra kuenna mes hemni. ibat nafði verit

siðr lengi æfi, at ser drueku huarir, karlar oekonur feonsuetudinem

Trojæ servantes, siger Geoffr.], oe enn vildin pretar hal1da pann

si. Hertogarnir af Fraklandi toku på sina pignosta,på er per
höfbu haft fyrrum meö Artho, til sem5ar huarumtueggium » peim

er Piónubu oe hinum , er piónat var. kains bar kråser fyri

kontinginn Artum, oc var sua tiguliga buinn sem konuing° eða

iarlar, oo voru meðr honum i ipidinostu fbúsund gaufugra manna,

oc voru aller með einum båningi. Krisadiskar aller voru af rauða

gulli geruir, eða silfri oc settir gimsteinum. Beduerus byr byrIar

Artho, oe meö honum fioldi annarra gaufugra manna. Aul * oe

bollar oc skiler voru af gulli eöa brendu silfri; eptir slikum hætti

var allr búningr i "haul drotningar, sua sem kontings, eða rramarr:

alt var tialldat vefium emum dyrstum eða guðuef, oc geng nåliga

aller menn i gullofnum klæðum. på er dryckiu var lokit oe hennar

var mili, båvoru leikar oe taun oe saugur. par var all*" .
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Om Kong Arthur og hans Mænd.

38. Romerne vare höjlig misfornöjede over at have

tabt hele Ganien til Kong Arthur, og tilmed iragen Slkatter

at faae af Bretland. Keiser Leo Var da reist til Osterland,

men havde stillet i Spidsen for Romerlandet en Hövdinge

ved Navn Lucius. Under Kong Arthurs store Gjestebud

at der kom Afsendinge fra MRom , med
skete den Nyhed,

streinglekar: asilur oe gigur, bum" “ pipur oe simphoniam oc

haurpur. Riddarar föru vt af borginni oe skylmaz eöa. turneraz,

en til så af borgarueggium bebi karlar 9° konur , sumer kaustuðu

steinum, sumer leku at skiktafli, en peir er sign-ua Suz åttu visar

vanir giafa af- kontinginum, en egban orbstår af al py Su. Artus

konungr hafö- bångat ce spekinga , fræðimanna, o e skyldu beir

gamma hinum- ellrum mönnum O9 um beim er voru at leikinum,

eða peirri sa-emtan sem åðr var tind- ipessi gleöi st«5ð yfir ij.

velu oc ma"e aunnur , sufi at hèr er

skipti Artus konuingr giöfum

ggia sem hann var frisaztr

daga hina fSy-rstu ipessarra

eigi getið. vuinn fidrba dagveialum"

ser pi

til: gull -5a silfr, eða gersen“ vann eöa klæði dyrlig , borgir

eða kastawa a, eba iók tign ,,, er leituðu gaurusre. kuanfinga

WSASwwww- oe åbötum oc ty5rum erbum mömmuna veitti hann mikil

gæse, or- aliga gædde hann ua mockurri viröingsva » fpå sem hann

haföi PåvNgat bobit. At pesså ,elu varð mart til tiSenda: Dubri

cius erks-Sibiskup gafvpp st61 simm o0 rèz einsetu , en fi ste hans

var vigs-br Davis, trændi komúngs, * pötti mann mio- 1ikiaz siðum

Dubric-H. bi let oc Samsom erkibiskup samm biskovaom , oc var

Seer-s prestr tekinn i gtað hans » oe amn viskupar aðrer vor

Var v-siger, oc mart var Par nnat til tiðenda. » pat en hèr er

ibeir Bretar haul yrsum setið v vetr oc

slikum hlutumn *

meö mönnern, oe let bat huern af

- - 4 år i k
eng sagt. f5u nu brgum auðrum oc lifðu i

pmö"g UlStewara tu sèr at G e 5 l

*) gerðu R6muneriar pat ráð, at senda*) // Æyar e

trriki, TZ7 // er: ipessir menn f5run meö Vbrèfum oc komu
å omulunge- e e e

42 ( ) ” f, 4, er Artuls pkonuingr sat at veizau, æets mur skipa

N Nn b4 p til hallar, 9° gengu inn i unaullima, på er konvángr

Sv e l -- men venir o0 vngir oc tigulliga búnir, oc \bar

sve, 35 am» *). - i Fan-tri e

“v , e" ker, en anmarr l" , r olifu—tre oc gengu fyri Artum

NS" ad

\Sver %
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er sva sagi: Lúcius Rúmverja höfdings sendir Artfr6

slika kveöju sem honum soemir- Mjösk undrumst vér

ybra dirfb, er bèr borið at halda beim skattl6ndum, er

varir forellrar vunnu af yðrum frændum - oss Rúmverjun

til styrks ok trausts. Nú stefni ek yðr til sjalfs keisarans,

at boeta par yður en stóru brot, svå sem hans er miskun

til, en ef pú fyrinemst pessa ferð, på man ek hèr koma

ok heimta petta alt miskunarlaust afyðr. En er konángr ,

haföi lesið brèfið, rèðst hann um við vini sina hvat til

ráðs skyldi taka: på svarar Cador 1 Kornbreta kontingr:

pat hefir ek óttazt at pessi veizlu, at vèr mundum 2 sakir

sælifis tyna vårri vigfimi*; höfu vér ok å pessum v

vetrum ekki gert, utan teflt ok leikit eöa faöma 5 konur,

ok fyri slikt tapar margr veg ok virðing; munu Rtåmverjar

engan sigr vinna yfir oss. Konúngr mælti: ipat vitu vèr

allir, at Julius Cesar eignaðist Bretland meb svikarm vårra

landsmanna, en með engum rèttindum, p6 at beir hafi

nokkora rið hèðan skatt tekit; synist mèr pau malaefni

vår litlu minni, at heimta skatt af peim, en peir af oss,

pvi at frændr vårir, Brennir ok Belir, hengðu xxx * Rúm

verja á einu torgi i Róm, olk eignuðust siðan alt Rórmania.

Constantinus Elenu sun, varr frændi, eignaðist pat ríki, ok

hans symir hvi er bat nú eigi ret, at var heimtim stundum

skat af beim en bvi játti ek, at Frankarik hofu vèr af

ipeim unnið, ok pat hafa ipeir at kæra. 15å mæIti Hóel,

kontings systursun: yðr biðju vèr formann vera pessar

ferðar, en vèr viljum allir fylgja yðr at sekja Rómanfa e,

pvi at svå hafa vårir spåmenn fyri sagt, at ij bretzkir

» oe fengu honum brer i haund, Pat er
sua mælti, T.

") saal. H andre Steder, Tr og Geoffr.; Sador, her , II. -

*) saal. her (mvndv), H. –

b r *) sóknfimi oc sigrsæld, eba auorum

resun *n, T. – *) saal. Be, n og T; suspensis "

medio foro viginti mobilioribus Romanis, Geoffr., jevnf cæP- 16.
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bdende Lucius, nr. auer. sender

g en pilen som egner sig for *- Hö5jliggen

undres vi over eders Dristighed, at I vover at holde de

Skatlande, som vore Forfædre vandt fra eders Frænder, til

Styrke og Stitte for os Romere Nu stævner jeg eder

for selve Keiseren, for der at afbåde eders store IForseelser,

efter hans naadige Bestemmelse » men hvis dux. undslaaer

dig for denne Reelse, vil jeg kon” her og fordre alt dette

af eder uden skaansel. Men da Kongen havde læst

Brevet, raaafarte han sig med* Venner orum , havad der

nu skulde besluttes; da svarede Cador , Korrakoritternes

Konge: det som jeg har frygtet for under dette Gjestebud,

det er, at vi vilde tabe vor krigerdygtighed ved Vellevnet;

vi have ikke eller i disse fem V" bestilt andet, end

at spille og lege og omfavne kvinder, men ved sligt

taber mangern en Ære og Anseelse; men Romerne ville

ikke sejre Sver os. Kongen sagde: det vide vi alle , at

Julius Ces- ar fik Bretland ved vore egne Landsmænds

Forræderi, men med ingen ke endskjöndt de CRomerne)

V wogew T- så erholdt Skatter efra, og det forekommer

ws at v- ære knapt mindre grund til fra vor Side, at

fordre Skster af dem, end omvendt da vore Frænder,

Svenner og Beler, hængte gave Romere paa et af Roms

Torve e-g fik derefter hele Romerlandet (Romania) i Be

3 Helemas Sön, en af vore Frænder,

Vw Wgæseledes i pesiddelse af san" Rige, og; hans sønner

frem e-les, hvorfor skulde det da ikke være retfærdigt at

vi w-lertiden kom til * ræve Skatter - af a
/ æg, » at Frankerig have va v e;

og a4 %y/r, res Side e" skjellig Grund ti n G., al

g ,1e sistersön. eder bede vi at ville

S / ø kongens men vi vi

G A” gor dette Tog

N.

Selse- Constantin

1le alle fölge eder

tir pat ryri vinmaz at sækia
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menn skyldu eignast Rómarfki; nui hat i eignazt, en pú

ert enn priði; takið nú sigrinne , er sjålfr &engr heim at

ybr 1; man ek annaðhvårt, falla f pessi fer5 eða få sigr;

skal ek få yðr x púsundir vaskra manna til pessar ferðar 2.

39. En er konúngr heyrir pessa åeggjan, på byðr

hann her át af öllu sinu riki. Svå er sagt, at han, hafi

eigi minna her en x. púsundraða*, ok umfram fótgöngu

folk; pessir höfingjar voru meö honum: Cador korn,

konúngr, Gillimar ira konúngr, Gunnasius Suðreyja konúngr,

Palpanus Noregskonángr, AskellDana kontingr, Angisselus

Skota konúngr, Hóelkonúngsfrændi, Malvasius Tile konúngr

(pat heitir nú island)*. Artårr konúngr bað sendimenn Liefi

segja svå honum, at hann mundi til hans koma ok heimta

skatt af Rúmverjum. En er Lúcius frá foetta , samna,

hann her um alt Rúmariki °, ok voru með Lief6 ipessir

höfbingjar: I Philippus Girkja konúngr, Manasar Serkja

") taktu sigrinn, at siálfkrafi gengr at ber dyrkapu oss sua

at på verðir tignaztr siilfr, T. – *) fbi reis Vpp Auguselus

Albanie konúngr oc mælti sua: ek em feginn yðuarri ætlan, sua

at ek må pat eigi orðum inna oc ek gleymi öllum ottanum oo

glebiumz ek af bardaga, oc sua er ek giarn til bana Bómueria,

sem så maðr til dryckiu, er áðr henr lengi byst, eða striðt vatn

felr til siåfar; feginn em ek peim degi, at annathuart sè, at ek

fi af beim sår eða ek veiti beim bana ella; góðr er sigrinn,

enda er gott at falla við tir oc or5Iofi , oc hafa vel fram gengit

oe varit vel fé sitt oc frelsi, konur oe börn, oc gert konungs

- sóma oe tign oc dyrð me5 dreingskap; hrindum af haundum rausk

liga mannlærum peim oc leggium alla peirra tign við var metorð!

ek fær til farar Pessar i púsunder riddara oe or fótgángandi

manna, at blu vel bit, pat er betta folk parf at hafa til herbún

aðar, skal ek huergi mik til Spara, at gera konungs sóma i

öllum hlutum, Peim er ek må, T, fr. Geoffr. 1 x, 18.– *)Hann

hafi af Bretlandi einu saman lx ipúsunda; með Artho voru i faur

Skotar, Orkneyngar, Subreyngar, Hialtar, Bretar, Gotar,Norðmenn,

Pamir, Valer, Fraekar og Flæmingiar, Albaniar oo Norðimbrar, oc
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for at *ngribe Romerland, thi det have vore Spaarmænd

forudsagt, at tre britiske Mænd skulde komme i Besiddelse

af Romerriget, hidtil er dette blevet Tilfældet neda to, men

du er den tredie; tager nu imod Sejren - siden der, saaer

eder selv op i Hænderne; jeg skal enten falde få dette Tog

eller vinde Sejer, og ti tusinde raske Mænd skal jeg skaffe

eder til dette Tog.

39. Da nu Kongen hörer denne opæggende Tale,

byder han en Hær ud af sit hele Rige- Der berettes , at

han havde ikke mindre end fyrretyve Tusinde CRiddere),

foruden Tropper til Fods; disse Høvdinger vare med- ham:

Cador, Korr-britternes Konge, Irekongen Gillimar, Gunnasius,

Konge ove- syderöerne, Palpanus Norges Konge, Dane.

kongen Esksil, Skottekongen Angusselus- Hoel Kongefrænde,

9 af Tile (det hedder nu Island). Kong

at han vilde

Men da

Malvasius Konge

Arthur basa Lucius's Afsendinge sige ham -

komme av ham og fordre Skat af Romerne.

Lucius Tandrte dette, samler han e" Hær over det hele

Romerrisse, og disse Hövdinger vare med barn e Grækernes

\kovge V-hilippus, saracenerkongen Manasar, Corobia Konge

var talik. ,, agaralis, meb honum ce påsunda oe Priår

° ee, --tan fotgaungumenn oc knapar T'. - At reges ceterarum

e - rem equites habere, pedites
nsular-sam. auoniam non duxerant in * C1 - - --,

9 ita ut ex sex insulis , videlicet- t
luot qsa- isque debebat, promittunt , - togue Daci

Wvert-e Islandie, Gothlandiæ, Orea" serge aut e,
sexå nalt, essent annumerates e- vel e Gm

es- viginti milli ex duodecim autem
–: illia, s

- . . . . . octoginta a 5

aweat-bus, Rutenorum Carnotensi adlerant, duodecieg
e i eum Guerino - - a -

Somswnlatibus eorum, qul C ant centum octoginta. et tria millia et

imul er

"W // ønne gul, numeroleviter non cadebant, Geoffr.
- f - P eite, paa dette Stedl Afra förerne i Artus's

4 nförer foregaaende Anmærkning er anfört; TA%

/ ” ered i den – 5

N %. der, see S. 106 Anna. 1 - ) um allan

SS - serkland, T. -

4% Serkland »NS se -y IMA

r

ver

\sø

-
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kontingr, Corobia Spánlands konúngr, Siris Medfalands

kontingr ok margir aðrir höfbingJar boeöi hertogar ok

jarlar; peir höfðu svå mikinn her at tölu sem ccc púsundr

aða ok xj hundruð manna 1. Artúrr konúngr setti eftir

til landsgæzlu Móðreð systursum sinn með Gunnvöru

edrottningu.

Strið Råmverja ok Artúrs kontings.

40. Hina fyrstu nótt, er hann hóf ferð sina á Eng

landi, dreymði hann, at hann så einn björn mikinn fljúga f

lopti, honum bótti 5l jörð pipra ok skjálfa, ok alt pat

sem å henni var, af einum pessa ens mikla dyrs. Konúngr

påttist sjå einn mikinn dreka, er kom móti birninum, hann

flaug or vestri, ok lysti af honum lánga leið um himininn,

ok tekst meö peim harðr bardagi, en så varð skilnaðr

ibeirra . at drekinn blès eitri á björninn, svå at hann féll

til jar5ar. Koningr spurði spekinga sina, hvat petta heföi -

at segja; peir sögu, at hans fylgja var drekinne en björn

inn risa fylgja, ok kontingr mundi sigra risann *. Koningr

spurði, er hann kom i Franz, til pess risa er Innvis°

) fra IEphistromus I Epistrophius, G I Grickia konungr, oc

Matezar (Mustensar, Gl Serkia konúngr oc Alimannas Libialands

konuingr Alifantinam rex Hispaniæ , G oc Hirtacus Pardia [Par

thorum, GJ kontingr, oc Bocetus [Boccus, G Media konuingr, Ser

teris Labia konungur Sertorius Libyæ, G, Pandasus Pandrasus,

gi Egiptalandz kontingr, Miscipsa Babilons kontingr, Paliteres

polytetes, Gl Bithinie kontingr, Theotus (Teucer, GI Frigie her

togi, Euandus D- der, GJ hertogi Sirie, Ethion Boetie hertogi,

Ypolitus af Crit, oc meör honum margir jarlar oc hauföingiar.

Romaborgar aulduingar voru pessir; Lucius Cate11us , Marius

Hericulus (Lepidus, Gl, Gaius Metellus, Girtanius Muelius Catulsus

IOuintus Milvius Catulus, Gl, Quintus Carucius. fbar var tait lið

meb Lucio lx pisunda hins fimta hundraðs púsunda oe eitt c.

Deir hófu fer sina huarirtueggiu, Bretar oe R6mueriar enn fysta

dag augusti månabar. - 15essir voru hauföingiar með Artho

Augocelus Albanie kontingr, Cador Kornbreta hertogi frex Cornubiæ,

GI, Gerinus Canocencis LGuerinus Carnotensis, GTI , Boso or
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at Spanien, Siris konge af Medien og mange andre HISv

dinger, baade Hertuger og Jarler de havde en saa stor

Hær, at den var i Antal trehundrede Tusinde og tolv

hundrede Mand stærk. Kong Arthur lod sin Söstersæ5n

Modred blive tilbage, for at bestyre Landet med Dron

ning Gunvar.

Krigen imellem Ro

40. Den Sörste Nat,

Tog fra England, drömte han

merne og Kong Arthur

som Kong Arthur begyndte sit

at han saae en stor Björn

flyve i Luften; han syntes at hele Jorden - og alt hvad

der var paa den, zittrede og erede ved Lyden af dette store

Dyrs Fodtrin. Kongen syntes, at han saae en stor Drage,

den flöj fra Vest, og det lyste af
som kom ima-sd Björnena J y mellem den opstod en

den over en stor Deel af Himlen;

haard Kamps , men de skiltes saaledes, at Dragen spyede

Gift paa Biesrnen, saa at denne faldt til Jorden. Kongen

spurgte sin svismænd, hvad de” havde at betyde , de

sagde, at Dragen betegnede ham selv, men Bjö5rnen en

Jætte, og -at han monne bese* Jætten. Da Kongen kom

\\ Vrawke-ig, fik han at hGre om et Jætte , som hed

Askel Danakom ingr» IHoelus oc

(cajus=KæiD - skuatilsueinn oc

fholainus res Rutenorum] oc

- - en oc Jonathas, Vrgemus

Guidardua - af peitu Pictavene” Gl, ågæter memm oe haufð
- margir * r - e

\Greewa-Susas , Gl af Badon OG , huggia at Ve” runuand i fyri sameign

var, -T. ) en Artus '° r – –- - eir qváðu

- - e ) ai hann stige yfir stomkom ånginn 5 P v

Werra -Juli, oc mun ga land siðan oe gerðu sèr

Auxnafurðv- , Loth Noregs konuingr»

Valuen, -systursynir Arthi, Karos

Beduerus byrli, Holduin hertogi

1r t

2 væun i-, , er måtta saker Miðs sins, pess

2” , / i ðu pa - ikke Jætten noget Navn
(? - foer ikckce

er rz Ø A// Tr.– *) Geoffr- &
Arturoy quendam miræ magnitu

ÆØ232 e

nciatur -

ar ) 2 L/ 1raterea nu paniarum advensee - et Helenam,
2 i hunS - e e

Ærø // y e2- ": gaaem er pvisse » et in CaCumen

oustodM
f0 li - - - e

Jæ N "ss. ”see haelis dieitur, eu" illa diffugisse, T har

r S Seere ,ane 10 uis

NSS a sannis eller Jan

N *s
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hèt, hann var par sem Mikjålsfjall heitir; alt var við hann

rætt 1, hann hafbi tekit til sin på mey, er Elin het, hon

var frændkona Artúrs konúngs *. En er kontingr spyrr

pat, fór hann brott frå sinum mönnum eina nótt með ij.

mann, ok er peir komu at fjallinu sjá peir elda ij i helli

brenna. Koningr gekk til hellisins , ok så at Innvis

risi sat við eld ok steikti einn villigölt. Konángr bað pá

biða åti. Konúngr gekk inn; ok er petta så risinn, tekr

Hann klubbu sina, pá er svå var púng, at eigi lèttu ij

menn af jörðu. Konúngr hjó til risans meb sverði i ennið,

en risinn laust kylfunni til konúngs, en kontingr veik sèr

undan , ok kom höggit niðr á jörðina hjå konúngi; varð

bat svå mikit högg, at alt fjallið skalfvið, en bó at sår

risans veri eigi mikit, på ljóp pó af honum stórt blóð;

risinræ kastar på kylfunni, ok ljóp at konúngi ok greip

hann svå fast at konúngr fèll á knè; um siðir pá moeðir

risamme svå blóðrás, at hann gat på eigi upp staðit, ok

jöp på kontingr upp ok hjó af honum höfuð; hann lèt

geyma höfuðit til synis, pvi at kontingr hafði aldri fyrr i

lika raun komit, nema pá er hann átti við Rikonem; för

hann siðan til skipa , ok varð mjög frægr um alla norðr

hålfu heimsins af pessu stórvirki. Siðan flytr Artúrr

") hann var spånuerskr at ætt; hannvar sua mikit traull at hann

tit menn,oc honum mitti ecki bella,oc var huetuetna hræðtvið hann, fat

er i nåndvar,T.-*)dóttur Hoels, oe porði engi i mót at mæla oe engi

eptir henni at sækia , pvi at hann kastar sua stdru grióti, huart

sem at sækia skipalið eða riðandi menn, T.– *) dette Sagn, om

Kampen med Jætten, beretter Tr noget anderledes, og nærmere

efter Geoffr. Å næstu nótt eptir pessa fret rez af skipum Artus

konúngr oe med honum Kaius skutilsveinn oe Beduerus byrli, oo

föru leyniliga oe eeki meö beim utan knapar peirra. En er ipeir

komu at fallinu» På så beir ellda .j., oe annan meira nockuru

på sender Artus Beduerum at vita tibendi, oe er hann kemr i nind

við enn minna eldinn , på sèr hann huar eldr brenn i ey einni,

hann finnr skip eitt oc ferr til eyiarinnar, oc er hann kemr |par,
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lnmvis og opholdt sig i det saakaldte Mikaelsbjerg; alle

vare rædde for ham; han havde taget til sig en Mö , som

hed Elen, en beslægtet af Kong Arthur- Da nawa Kongen

fik denne Efterretning, gik han en Nat bort fra sine Mænd,

selv tredie, og da de kom til Bjerget saae de to Baal

brænde i en Klippehule. Kongen gik til Hulen os; saae,

at Jætten Innvig sad ved Ilden * stegte en NVildgalt.

Kongen bad sine Fölgemænd vente udenfor - men gik selv

ind; og da Jætten saae det, greb han sin Kölle , der var

fra Jorden. Kongen
saa tung, at to Mena løftede den *
hug til Jætten med sit Sværd, i panden , men Jaetten slog

efter. Kongen med Köllen; Kongen veg tilside , saa at

Hugget trar - orden ved siden af "
saa vældigt miug, at hele Bjerget bævede derved; men

skjöndt Jættens Saar ikke var betydeligt , strömmede dog

meget Blod fra ham. Jætten stede da Köllen og sprang

ind paa Ka-vogen og greb ham saa fast, at Kongen segnede

Paa Knæe-rne; men omsider blev Jætten saa mödig af

Blodtab, æ-- han kunde ikke* op, og da sprang Kongen

ov og Vw-ss Hovedet af ham. Han lod Hovedet bevare for

at vise See, thi Kongen var aldrig för stædt i en 1ignende

Fare, n-=Nar undtages Kampen med Rikon 5 han vendte

derefter tilbage til Skibene og blev meget berömt i hele

den non-dlige Deel afVerden for denne Stordaad. Derpaa

og det var et

eigi hueriu gegaa mundi; hann

aimum oc så pa Sam haug mikinn

, hon var må og við alldr oc

-e ma, OC grèt;

- oe sat par hiå pegar er om ser hamn, oc mæltisua:

z -hvr 14 f% Hon ka aumi mar skyntu å. Vorott », at eigi sèr

A/ y , en emn , hvggir einn risi , så er aungu

- AM". 1 i dauðal pher bygg

eiz A. aser inn eptir er ek vmni sem

- 1l p

N f, 44r,"ree" er er: tenni harban aau 5a, pvi at hon stöðz

NSSS , ear v r på måtte bi8 eigi - her , vi at mer

\ev ø es 3 fðu, e - - -me 2 M vi at hamn mun mer

S. nær arern
S \Sø

NS ø

e vissi
Weyv -aann gråt mikinn 9

t ell

Wrer pá suerbi oc gengr *

f6strul mima, »

nærr at P



110 nrra söavn. 4O. C.

koningr her sinn m6ti Rúmverjum, ok er hvårir sjá aðra,

på sendi Artårr konängr ij höfbingja til Rimverja: Galven

gamla ok Bersó sterka ok Gervin enn froekna * , ok bað

Råmverja ryma brott af Gallia- En er Lúcius frå ipetta,

mælti hann: pvi siðr munu vèr flyja, at vèr skulum taka

alt riki Artúrs konúngs ok svå sjálfan hann. 1På mælti

så maðr, er Kvintus 2. hèt: I mikla dul hafi pèr Bretar,

at per ætlið að taka riki vårt Rúmverja*. Galvein* varð

reiðr ok brá sverði ok hj6 höfuð af Kvintus, ok fór siðan

afr til sinna manna , [ en Rúmverjar sóttu eftir ok varð

har mikill bardagi, ok fèll fjöldi af hvårumtveggjum, åðr

beir komu afr til sinna manna".

slikan ætla sem föstru minni. Beduerus huggaðe hana oc sagði

at homa mundi paðan leyst verða. Hann ferr nú sfðan aptr oc

sagði Artho pat sem hann hafði se5 oc varr við orðit. Artus

kontingr ferr nui vpp å fiallit oc er peir koma i naind elldinum

beim hinum meira, på så peir risann sitia vib elldinn oc hafi

gault i teini oe åt af aðre stund. Artus baö på biða par, en

veita lið ef hann Pyrfti- En er risinn sti, at Artus geck at honum,

på greip hann vFp kylfu sina, er li hiå honum, at sua var ping

at trautt måttu ij, menn lypta af iörðu; risinn færði ai lopt kylf

una, en Artus brå i möt suerði sinu Kaleburnio oe hid til risans

oc veitti honum sår i enni, en hann laust fram klumbumniå iörðina,

pvi at Artus skantz vndan , oc kom eigi å hann, en sua varð

hauggit mikit at alt skalf fiallit. Nå p6 at går pat, er Artus

veitti risanum , veri eigi banasár, på fell p6 blóð f augu honum,

sua at hann så varla fyri; hann kastar på klumbunni oc rann i

konungian, oe tdk hann sva fast at hann ren å kns ryri. Atgingr

ibeirra var bæi harðr oc långr, en p6 vm siber mæddi risann

bl68ris oc fell hann , en Artus konuingr hjd i haufuð5 honum , sua

at heilinn var vti, oe kuað hann vis haitt, sua at eik ein mikil, så

er par var, losnai vpp meö rdtum nærr I i Geoffr. seaaer Excla

mavit invisus ille, et velut Iuercus, ventorum viribus eradieata,

eum maximo sonitu eorruit T. Komúngr lætr ni skamt hauggua i

milli oc sæfiz risinn på. Artus kallar på til sin Beduerum oe bab

hann hauggua hanfab af risanum oe har, i syniss. Artus hafi
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frte han Hæren, mod Romerne, og saasnart de fils hi

anden i Sigte sendte Kong Arthur tre Hö5vdinsrer

nomerne, nemlig Galven den gamle, Berse den stærke Ole

Gervin den tappre, og anmodede Romerne om at en

ud af Gallien " " Men, da Lucius hörte dette - sagde han :
saa langt er det fra at vi ville flygte, at vi skulle tage hele

Kong Arthurs Rige og ham selv med- Da sagde en

Mand, ved Navn Kvintus: storligen indbildske ere I Britter,

at I agte at fratage os Romere vort Rige- Da Holev Galven

vred og svang sværdet og hug Hovedet af Kvintus , og

derefter vendte han tilbage til sine Mænd - men Romerne

forfulgte harm og det kom til en haard Kamp ... hvori en

Mængde fald - t paa begge Sider förend de kunde maae tilbage

fil deres egs ne.

brott mes en er melena til skre *nne “ ” nui kåtr miög,

oe sagði swe, at hann póttiz, eg slika raun kommit hafa fyrr,

sen. På , -vema på er hann átti vib Rikonem kappa- 55eir urðu

fegnir sigr-- Arthi, en Hoelus , da vandliga vm leiði Helene, oe

Met gera spar kapellu oe er pat kallat siðan tumba. Helene- Pat

var ra stan, vi at han er er ersee“ *) til disse

Navne ses arer hos Geoffr. (misit) vValganium mepotem suum,

Bosomem- pevadoboum et Guerimum Garnotensem 3 i T" anføres

systurson Arthi , Thailus oc
Valuen 5

oe auðrunatn guintilianus, T", etemmende

afi pèr Bretar dual oc dælsku, h61

otvæsni, heldr en paröleik oo. hyggendi, oe munu, pèr kasta mig

svwÅ vn megn yðr, at pvi er mig varir» Tr. – 4) Valuen, T;

WAg-anius, Geoffr. - s) fra f berettes rv mere udförlig og

9 e

er er øvreenestemme” af. x, 4-5 - somverer er
Æ27 p- fia eptir Bretum o9 vilia hefma. Gaij, oc er peir

aptrå m6ti beim , oe Meggr i gegnum
Az A -

Æ g, Gerinus a - -

Ø %y // ” meb spiótå e" Malon het L Geoffr. har ikke Navn l

Navnen-se, Gualganius oe

Gerinus- – 2) Gaius het,

ved G–-pr.— ) fra Lenæe° "

g, orb. Oe er Bunok L Boso, Gl så bat,

manni rómuerskum, Peim er
Æ N * aaubum* SN4- ø** 3Ul • æ s

N S oe leggr spid" hös -

RNA- e, feudi hamn dauðan tilliarðar.
y

4.

ønSS ø” rører g, Navnl he" -

\N.,4° -r R6muerium" gi maðr, er Marcellus Mulius Mutius,

N e

vre
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41. Ni spyrr Artúrr konúngr at Lücius var kominn

i på borg er Augustidúnum heitir, ok ætlaði annan dag at

GI het, hann vildi hefna sinna manna » hann riðr at Valuen oe

kom i bak honum vuorum, oc er hann heyrbi gnyinn å bak sèr,

sneri hann skidt sinum hesti i mdt honum oe leggr suerði sinu i

bridst honum, sua mælandi: seg sua Gaio, kumpini pinum, pá er

bi kemr til Heliar, at Bretar kunnu fleira en dul oe hól, oc eftir

petta sld i bardaga meö peim oc verða Bretar ni ofriði bornir,

oe fru mockut sua á hæli vndan; peir höföu litið sumt lið sitt

biða i skógi nockurum, meðan peir fóru á fund Rómueria, oc riða

ni flagar peirra af skóginum með vi púsunder manna til liðsvið

på, oc gengu beir pá hart ai hendr Rómuerium oc feldu Bretar

på mart af ipeim.

fbessi frètt kemr núfyri pann haufðingia Rómueria, er Petronus

Petreius, Gl het, hann var i auldúnga taulu, Doc farr hann til I

meb x påsunder manna oc vrðu Bretar på ofrliði borner oc fellu

peir marger, oe på kemr til liðs við på så haufðingi er Biklerus

Håerus, Gl hit, meb v púsunder manna, oc gengu peir på hart

fram Bretar, oe gerðiz på mikit mannfall af Römuerium, en sumir

nybu, sumir handteknir. Balok (Boso) riðr på framm milli sinna

manna oc mælti sua5 gerum nú sua sem dreingir, oc litum minn

herra Artum konting pat til spyria, at ver sigrim vara vuini,

gaungum nú af Pui igegnum fylkingar varra vuina, oc ef ver

berum gæfu til Pess, på skulum vær annathuart drepa Petronem,

eða taka hann haundum oc færa (hann) yfirkominn Artum kontingi.

Bretar riða nu hart framm á hendr R6muerium me5 miklu kappi.

vikerus Bretahaufbingi riðr fram oe hauggr til pess manz er

Baluk hèt oc klauf hann i herðar niðr. Dosuk (Boso) riðr nú, at

freista at hann gæti Frontone Lr. Petrone–Petreio nåð, . oc pat var,

oc leggr hann sinu spióti vnder hans hægri haund, en sua var

brynia (hans) traust at hon hèlt hans lifi pessu sinni , en sua

lagði hann fast til, at hann féll ar sinum hesti. Gerinus oc Valuen

voru nærr stadder, oc tóku hann pegar haundum er hann var

fallinn, oe fing hann i hendr sinum skialdsveinumra. Nú geriz

mikit kal i liði Rómueria, oc vildn peir sækia eptir haufingia

sinum, en Bretar hófuz undan meö herfing sit, pat er peir hofon

veidt. Peir kom 4 fund Arthi meb petronen oe marga aðra
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4l. Nu fik Kong Arthur Efterretning om, at Lucius

Var kommen i en Borg ved Navn Augustidursvar, - og

haufingia, er Peir hauru tekit, oc haufu Peir rengtie raer, sig r

oe (undu) Yel við sinn hluta.

- Artus var5 feginn sigri pessum, oe Potti ed hin fyrste, fram
reij Beirra, kallar på saman Borellum oe Siritakumm Lekicherium, GI

O0 ba5 pá. fara. fyri i Paris meö hina herteknu merne » OC gæta

beirra oe biða hans par. Römueriar verba nå varer- , 5.s, fessa

fyriætlan oe sen da xv púsunder hermanna i veginn fyri På , oc

Voru pessir hauföingiar fyri peim: vltius IVulteius » GI Kateilus

9o Kuintus oe Carucius oe Euuander kommer af Syr-1and; Oc "Tonus

DSertorius, GM Libie konúngr. Vm morgunim kommun. IBretar par

*em Hönaueriar- ,, fyri vi8 sk6g mockurn, iPeir hos resu - iPuisunder

manna, hlupu Rdmueriar på á Breta (5uara, oe sengsu i gegnum

fylkingar Peir-ara i fyrstu nåliga, en Bretar skipusu Pai liði sinu

° skyldu perakerius oe Beauerus geyma China) hertekrau menn,

en Cador oe ut, orenus heldu vpp bardaga oe yktua vanniga liði

*" oe reðua i midt ravskliga oe haufu Pd eek i 1i 5s vi8. bå

verðr varer V-5 penna bardaga Guidardus hertogi af Peitu oc kemr

ti- fultings við på Breta með ij påsundir manna, , oc tekz ni

harðr barda-i. Euander Syrlandz konúngr riðr bå, at Borello oe

Veger A Se=Swnum hann oc hestinn oc hrindr honum dauðtmm ai iljr5.

YSvSteve \evaringar film a8rer af Bretum oc milkit lið annat, en

engu Pei-ws handt enum herteknum monnum oe kommuz með på

Wars, oc *b6 fengu Bretar sigr i pessi, pvi at Peir komu aptr til

bardagans nikerius oe valuen, en fingu ena herteknu Themina borger

Wwum - geymslu. Valuen ri8r nui rauskliga. at einum haufðfngia

- ius] hèet oc hauggr til hans\rSwwers”- im er vulcius IVulteiusl a

um , peim 2 Rikerius drap Catellonem,

- , -, - air.
wN sw-ers oe veiti honum banas -

röwer-skan haufðingia, oc på vildi Euander syrlandz kontingr

»essa , , riør Rikerius honum på n° * aurer til hans

%)j 0 il mundriða- pessi suipan
Æzz-5r fr skiold hans t

| Huertogi oc leggr spidti i gegmum Euandrum
e

Wof// -

A 4%f , * ce við ipetta peita Römueriar vandam , ok fara nu
Z2/7 O

4Øa \ k erbiba oc sig sinum haufrimgium pat sem til

haf \ NS- t i beirra fer, oe lita Bretar at Artus muniøv

& * 4-, * - -

SSS; Artus varð glabr við pessa, saugu, oc pótti vel

SASv A ,nd- peim vel sina trans-uns;
Nve, oc packar

Sa ws,

Azzz

ha
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fara til Langvinisborgar *, ok på stimu ndt* let konángr

sina menn herklæbast, ok setti kontingrv11 fylkingar sinna

manna i dal beim er Lúcius skyldi fara; ipetta fólk var

at tilu vil bisundraða ok v11 púsundrað ok åtján menn”.

Kontangr let par segja messu , oe vigja kirkjugarð , til

grafar beim mönnum er bar fælli°. Licius verðr varr

fyriætlanar Artårs konúngs, ok setr hann niðr merki sit

å einn fagran völl, pat var svå skapat, sem væri einn ari

or gulli; ok lèt siðan skipa sinar fylkingar i° átta staði".

) Linkolni, T, og Antisiodorum for Augustidunum; civitatem

Lengrias aditurus, Geoffr. – *) bað t. overfl. H.— *) Geofr.

siger- at hver fylking bestod af 5555 Hoveder, og Artus's egen

af 66 66.–*)T beretter efter Geoffr.(x, 6-7) udförligere om

Hærordningen, Anförernes Navne og Arthurs Tales hann skipaði

ser huaru, riddara liði oc fótgingandi manna; hann skipaði ihuara

tueggju hönd riddurum- Fyrir einni fylkingu voru peir Auguse

lus af Albanie oc Kator Kornbreta hertogi, oc var sui sueit á sina

haund huar meb riddara sueit. Annarri sueit styrðu peir Gerinus

oe Karnotensus [Guerinus Carnotensis oc Helo or Auxnafurðut

IBoso de Riehiden, uæ lingua Saxonum oxineford nuncupatur, Gl.

fpriði (u) fylking styrði Loth Noregs kontingroe Askell Danakonungr;

nórðu styrði Hoel oe Valuen, systursynir hans. 15essar forar

fylkingar voru fremstar settar; her var miog vauit lið pat, sem

fræknazt var i pessar fylkingar, en pessar, er nu eru taldar, standa

å bak hinum par var fyri einni Beduerus byrli oc Gaius skutil

sucinn; annarri styrði Holdran [Holdinus hertogi oc Guidardus

af Peitu; Pribia Rugen oc Jonathas pvigenis de Legecestria et

Jonathal Doreeestrensisl. Bå var set en ita fylking å bak bess

um fylkingum oe styrði peirri vrbgenius af Badon 2. Artus silfr

enni nfundu fylking, oc var i ipeirri vj púsundir einualaliðs oc

vj. c. oe vi gir oe vj menn; hinni tiundu fylking styrir Moruuid,

oc hefir Artus pessa fylking til pess at hon skal fara laus oe

koma i opna skioldu Rómuerium, pi er sokn ueri sem ikaufuæt.

Artus setti på niðr merki sitt i viban völl, dreka af gulli geruan,

oc reisa par herbúðer sinar; hann bað pángat færa alla pá sem

sárir voru oc haufðingia pá er felli, oc lèt hann pann stað vigia
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den anden Dag at drage til Langvionsborg, han

**n Hær ruste sig den samme Nat, og stillede syv,

Afdelinger deraf i den Dal, hvorigjennem Lueiras skulde

drage; disse Afdelinger vare syv og fyretyvetusinde, og

"en Mand stærke kongen lod der læse en vie ». Og
G Kirkegaard indvie til Begravelsessted for de Mænd, som

Imaatte falde i Kampen paa dette Sted. L-wacius fik Nvs -

*KongArthurs Plan, og plantede sin Faae paa e, skjön

slette; Fanen var dannet som en Orm af *G vald s derpaa

lod han ordne sin Hær i otte Afdelinger- L-va eius hold i,

på talar hann enn fyri lynum oc tök suna. 51 mails t

tiðr vandm
ga

m minum - at ek vn; stóruel
bat vil ek se seria vðr aulum , istuinu

- sg1a y y - -

við pat, at nk st, p6 at vær hafim noekura harið i kyrsuna setið,

* ver hafim ,, eigi tynt sigrsæli oc sknfmi » oc vart ågæti g

heldr van sat i lopt muni færaz en miðr falla. 5 vèr hasfun gort

eæðri Bretlarva, tign en annarra landa, oo haufum ver sua aukit

vara tign; -ser mibg begar mikit skarð haugguit å, foeirrea. 115 oe eigu

ibeir nui ipe- sar at siái eptir sinum hlut vi oss » «oe er sua inndælt

*t drepa. pa--s gen suin eba sauði. Eigi varir mik, at Peir ætli yðr

*wwwSassur- enn, at pui er ek hugba nå alla vera, hrædda vi8 ybr

owa, esssum, må d, giðer bræðr, oc gerum Peinn eimdrægia hrið

ina, at Veir viti hueria peir hitta fyri, at pai haufum vèr sigra

\yS, kosts-ser, er minna hefir lboðiz. Ef oss verðr auðit at riða

fyri da-nariki, på skulu pèr hafe gnógar virðingar oc yfrit gull

borgir oc kastala oc vapm , at huerr eigive silfr - herub oc porp, - •

Most st- kiosa ser tignar mafn pat er hann vil sisilfr. En er hann

w V og da mai, på letuz aller via ralle hellar en nyia oe
Vera e-ilifa skaumm oc brigzli af huerium er til spyria.–*) rettet;

skipaðe sinu libi Til tolf fylkingar , oc voru i

;r frgtgångandi mamma oe vj- c. oc lx oc

sk, Fr,– ) Mann

Æezzn yj púsund - - e

a" V 8/å alt vmfram, Oe Var fyr ipessi rskine Lucius

ÆMr | % ,4 raias Alifantinas, 91 spanialana-konungr, ameri

7? N ev ,, eius, G Pardia Parthorum l vonner , oc Marius,

0) NS er, - Lepidus, GT Rómaborgar auall dangr, I den tredje
SS S p,og cajus Metellus, efter Gls hinnifiérbu

8t NS N ra d

\as ga - --- MilvS vS ve, - Libia konuingr 9° kunta Miliums t ilvius, GM,

ta,øvr
f

\SN
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Siðan talaði Licius fyri herinum yðr man kunnigt vera

mm pat rånglega tilkall, er Artúrr konúngr hefir uppá vårt

riki, ok hve mikla skömm eba nanna missi er vèr ok vårt

riki hefir fyri honun ok hans frændum farið; veri oss nú

hitt betra, at reka penna fjanda flokk af höndun oss með

soem5, heldr en leggjast undir fætr beim meb skemð;

minnist ok å, at pessi doemi gjörðu af ser vårir hinir fyrri

frændr, at beir tóku fyrri soemð með sigri en peninga með

skem5, fengu peir - på jamnan sigr er beim pótti dauði

synni ; mun bessi nótt nú brátt liða, ok kemr så dagr er

ver rekum pessar vanmennur af höndum. En svå mikinn

her höföu Rúmverir, at i hverri peirra fylking var vj

bisundrað manna ok xj hundruð ok vj menn. -

42. Eftir petta riða Rúmverjar fram f dalinn ok

moetast par peirra fylkingar , ok tókst par harðr bardagi

ok urðu pau tiðindi par fyrst, at Bokkó Media konúngr

reið móti Boðveró, ok lagði spjóti i gegnim hann, en sira

Kæi vildi hefna hans , ok var særðr banasári. Hireglas,

frændi Boðveri, varð reiðr mjök er hann så fall hans;

gekk hann svå hart fram, at hann drap Bokki konting *;

gerðist på hörð orrosta ok mannskoeb 4. i peirri orrostu

fell Rómithel° Spánlands kontingr af Råmverjum", ok

Qvintus, Marcius, Lepidus ” Råmverja bldångar ok i

hertogar af Bretum °. Nú kemr Licius meö sina sveit,

Römaborgar auldingar- Bessar – – - her afbrydes T ved at

eet Blad er tabt, men Indholdet afdet tabte er Fortsættelsen af den

romerske Hærordnings Beskrivelse og slagets Begyndelse (jevn f

Geoffr. x, S-9). "

) dette Tal beroer rimeligvis paa en Feit , uagtet det

kunde forsare ”ed at hvert Tusinde tænkes bestaaende af 1200;

i Geoffr. og T(ovenf S.115Ann. 6) angives Tallet til 6666, her

burde derfor læses vi hundru8 hk ok ,, menn.– 2) i H Kéi, men

Læsemaaden er utvivlsom fölge Geoffr. , da her nævnes Cajus

dapifer (Kæi ræðismaðr). – *) her begynder T igjen saaledes

oe et man *n fyrr staðar, en hann har i hefnt sims frænda oc
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flgende Tale u Hæren: I ere vel bekjendte med der,

ne Fordring, som e; r sjör MPæa vort

har id er stor ”: vort Rige

jenligere f ham og hans Fræ Fienden e ev være

or os, at kaste denne Fj «»k tilbage med

Ere, end at kaste os med Skjendsel under deres Födder.

Erindrer eder fremdeles, at slige Exempler have VOre ældre

Frænder efterladt sig, at de foretrak 4Ere med Sejer for

"enge mea skjendsel, og saaledes fik de da DS stedse

Sejer, selv, der, hvor Döden syntes at ligge Aæermunere. Nu

er denne Nat snart forbi, og den Dag kommer, IPaa hvilken

vi skulle Sage disse Uslinge ud af vore Lande. Men

Romernes vulær var saa talrig, at hver enkelt Hærafdeling

bestod af sex tusinde, elleve (ret sex) hundrede Og sex

Gos tredsir- dstyve) Krigere.

42. Derefter ride Romerne OP i Dalen og der stödte

Hærene Fasaa hinanden; der opstod da en haard Kanp, og

«den förs-a-e, Begivenhed var , at Medlerkongen. Bokko red

mod Bes- dverus og gjennenborede ham med en Landse,

wew Mew-- Kaj vilde hævne ham og fik sit Banesaar. Hire.

SMas, *Seura Frænde af Bodverus , blev meget vred, da han

saae havs, Fald, og gik da frem med en saa stor Tapperhed,

at has- dræbte Kong Bokko; der blev da en haard og

I dette slag faldt paa Romernes Sidefarlig Kamp. e Marcius Lepid

WowwNnel, Konge af Spanien, Kvintus og

Vaal - sherrer af Rom, og tre Hertuger af Bri e

Nu W-kommer Lucius til med sin Afdeling , og imod ham

hann dauðan eptir ser til herbúða Arthi

*) Ali fantinas, Geoffr.,

L&ZZ- oc dró

nuingr, T. –

4) manskioe» H. -
/ ø/". "

-44 | 4%- oy viskni (Mieipse) Babiloms ko

) , as, Lepidus, Geoff”- - *) en af Artus

AS

Æ

hertog Holdinus rex Rutenorum, Gl oo

S

Nf. - : et s
N, ,e* Holduin , oe Tursales LGursales , G), Guato

ant" ? , e prir cansules.

SS; .e vrbgenius , ""

N e

Voe
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ok råðast móti honum Cador ok Hóel, ok rukku beir

Cador undan. Nú sèr Artúrr kanángr tåfarar sinna manna;

brigðr hann nú sverði sinu Calebúrnu, ok [ mælti: látum

engan nú lifs undan koma, fallið heldr með soemð en flyið

með skömm ". Koningr hjó siðan á tvær hendr, ok fyri

hverju hans höggvi fell annaðhvårt maðr eba hestr; hann

feldi ij Rúmverja höföingja: Sertórius Eibia konúng* ok

Pólite * konúng af Bithinie *; var på mikit mannfall af

hvårumtveggjum. Lúcius hjó með hoegri hendi sverði, en

lagði með spjóti vinstri hendi; en bar sem Artúrr för, pá

rökk alt undan. I penna tima kom Morvið i opna *

skjöldu Rúmverjum°, ok fell på púsundruðum Rúmverja

lið, ok i pessarri orrostu féll Lúcius með góðan orðstir;

brast på flótti á, Rúmverjum. Artúrr konúngr lèt reka

flóttan, par til er peir gåfust i vald honum ok sóru

konángi trúnaðareiða ". Artúrr konúngr lèt búa um lik

") fra [hauggr til beggia handa, oc mætir einum haufðingia

spinlenzkum , beim er Vtalin hit, hann var hinn bezti riddari oo

allra manna fræknaztr, hann haföi diarfleikatriða fystrimdti Artho,

oc pegar kontingrinn leit hann, riðr hann at honum oc hauggr til

hans með suerði sua ofan i hans hiilm gyldan, oc klyfr allan

hiálminn oc búkinn bryniaðan oc sua hestinn, at fell huartueggi

dauðr i iörð. Artus kallar nú hátt: heyrit góðer dreinger, segir

hann, taukum vel við i fyrstu oc rekum af haundum oss ómannan

bessi, oc litum aunguan meö lifi undan komaz, minnumz á pat, at

fber hafit vnder mik vnnit xxx rikia meö yðrum fræknleik. Minn

umz hinna fyrri frænda varra, huat peir deildu Römuerium af:

peir skattgildu på vnder Breta oc voro pá stærri oc torsdtligri

Rómueria haufingiar en nú ero, oc falli heldr huerr varr vm

pueran annan en vèr flyim meö skemð, T.–*) kr (konvngr), H.

–*) Polytetem, Geoffr.– *) Bithime, H.– *) oppna, H.–

*) pá er pessi atgingr var sem harðaztr, på kemr riddara lið,

er Moreið (Moruid consul Claudiocestriæ, G, jevnf. ovenf S.

114 Anm. 4] sendi honum, frændi hans, i opna skibldu með sina

fylking, sua sem Artus hafði ráð fyrigort; æpa beir heróp oo

blisa i lüðra, oc gera sua harða irás, at hundrubum fell lib



42. C. BRITT E R N Fs s A sts * se sa

drage Ca«i<»* og Hoel, men -si.

Kong Art G s seer sine Mænds 3rs „***es sage, Da n

|- * LIL B eCaleburra uxra og sagde: lad . **ystee **aais, DA S

falder h*e* * e r med Ære end at it Sværd

==e ss - ***e« in e lev"" "s E< ongen om sig til beế : er . R i

hans ****= faldt enten Mand ** zr2Se ssts Q for hvert Br

Romerh. Ts *<li rager : Sertorius, ““. 1 v <R *-ibi ëan "eldede af

es **ithinien, og der ..--" s set og |

35° S = <ī es-. Lucius hug is stals Td RNA "defald J

Baanra. ** a-era med venstre Haan" aaraal šara ed d paa

men za*** = Arthur gik frem, der f ede GC Oire

Ojebliz<
*** As it Morved Romerne * ra, SG. y

la i as Rap f: dere d.

*****«leviis, og i denne K on ***de S

full MD, ts- u - hvorpaa Romerne * Pa

Arthu r- M«» «l
Sa F CI,

i - la» 3Bre

ig F de flygtende Torfölge ... n E fen. Kon

Sig *a tara «G»g svore hann Troskal” e

4rth

nó "->s-a ---- kom Þeim þessi «i friðr á vuart °e sió ótta 4 bu B

dirfa= ** sā við Oc ekia hart franam o° °Egiar huerr ann Tetar

Róma-es-i = s- ntí i klyfinuna oc fellir nú hver yfir annan;

"* ~= e., burðr, at eigi mi ná "" heiðan himin, T. –

") i Î><==<s= hríð var skotinn í gegnu" Lucius "“mueria haurð–

"*> <><s *=r hann var raııinn, þá slóg" "retar vpp sigrópi ,

Ró"***<= s-a e.s- -

en

sneru= nú aıler sí nótta, þeir ** vpp stóðu, en sua
haufð ua

Þeir Moreið hlasie vaikaustum hét" ar Rómuerium, atvarla ******i nýia arir s varð hèr nú sua mikit mannfall, at varla

» Verða

cr nú sua

* -

»mátt **auauu á koma

fl“ttawasa 3

fellu nú merki Rómueria, en Bretar ráku

* ildi. Em ev
**** var flótti sua lengi rekinn oc fèll þá ena : eða á

VANNs °Frostu oe annatinuart haufðu aller Rómueriar Wawťð

* lík a\sana sengit, Þá- lèt Artus kanna valinn 0º innar Waawťut

\\ Weirra er með honum haufðu verit, huers ti oc Þě WẦwa

- - - * ab *

S ) en hann - lèt lík Lucii færa til : bað R. «5 mwe***

*'... haurðinzi», er ar hans liði harðu falit, •
§ an heurðingi-,

eða

e * :iail da»

Ø a við skattā, Þeima er hann villdi þeim lostlig" -- -v e\\ M.j *

/aka þat er Þeim Þætti á skorta. Artus *** 1a.gÖ* \AAWAB,

/,/ * ta, - * *

% hæ en vna sumari t f«5 1
* G

laamu til Rómaborgar 9
– 'f',

f" 1110 7

Ajie
~y
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allra peirra manna sem par höföu fallit, svå Rúmverja

sem sinna manna; sat konúngr pann vetr i Gallia, en un

sumarit eftir fór hann til Rúmaborgar ok lagði hana undir

sig, ok öll pau riki er par til lágu.

Af Artúr konángi,

, 43. En er betta var tiðinda på komu sendimenn af

Bretlandi, ok sögðu konúngi at Móðreð systursun hans

lagi undir sig Bretland, ok hann haföi brullaup gört til

Gunnvarar drottningar, konu Artúrs konúngs, ok hann

hafi samnað at sèr heiðingjum at verja landit ". Við

pessi tiðindi var konúngr mjög ryggr, ok sneri hann heim

til Bretlands með mestan porra hersins, en hann sendi

Hóel frænda sinn til keisarans at sættast við hann; gekk

honum pat mål vel; tókst par sætt ok fulr friðr. En er

vnder sig oc aul pau riki er par voro i nánd, T. Geofr. (IT

förer Navnene paa de Borge, hvortil de faldne Hövdinger

skulde være förte, deriblandt er Holdinus, dux Rutenorum Flan

drias delatus, in Terivana civitate sua sepultus, est. --

*) Her er Beretningen udförligere i T" end i H, eller selv i

, Geoffr.: Nv er at segia huat er i Bretlandi gerðiz tiðenda, meðan

Artus var i pessi herfaur. Moðreið systurson hans kemr at mili

við drotninguna Guenuere, sua segiandi: frd, sagði hann, nú er pinn

herra Artus konúngr farinn i herfaur vt i Galliam, at beriaz við

Lucium Rómaborgar auldúng, oc pó at hann sè mikill kappi oc

rauskr i framgaungum, på er honum p6 ofrefli at deila kappi við

rómuerskan her, er nú pess van, at kapp hans oc forsiáleysivaldi

hans skamlifi, mun hann ecki koma aptr or pessi herferð. Nú er

ipat mitt rið, frú, at láta mik taka til konúngs yfir alt Bretariki,

en pú skalt vera min drotning, oc skal ek gera til pin alla hluti

eptir pvi sem pú kant beiða, oc p6 at sua verði, at Artus komi

aptr, pá heffir ek gnógan afla til at hallda rikinu fyri beim, oc

munu við, frú, sagði hann, alla ockra lifdaga mega niótaz fyri

ipeim saykum. Keldrik enn vtrvi var oc við staddr pessa råbager,

oe fysti hann pessa drotningina á marga vega, oe sagiz til skyldu

leggia við pau allan pann styrk sem hann fingi af Saxlandi, oc

kæmi Artus aptr til Bretlandø. Drotning hlyðir ind i beirra for
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alle begrave, som der- J. Eare faldne,

hans egne; den Vivat-e- 5

fölgende Sommer dr«---

I 2 I

saavel af Romerne som

*Over blev han i Gallien , men den

*an til Rom og underkastede sig

dertil liggende Riger.

*- --, Kong Arthur.43. Medens dee- e»

land, som berettede ----

SE

denne Stad og alle «n.

stod paa, kom Afsendinge fra Bret

Kongen, at hans Söstersön Modred

kaste sig Bretland, og at han havde

rningGunvar, Kong Arthurs Hustru,

aavde samlet Hedninger om sig, for

ed denne Nyhed blev Kongen meget

bjem til Bretland rmea aen störste

*endte sin Frænde Hoel tv keisere”

es ham, hvilket ogsaa havde ev

taulur, oc ferr pette,

var ifærd med at uan- * --

holdt Bryllup med De - *On ra

og fremdeles, at hat

at forsvare Landet

bedrövet, og Vends

Deel af Hæren, mmer,

for at gjöre Fred - a -
oro
e

Fr- - - oC

gerðiz nú konúngr Svn - *nn , at Moðreið geck at eiga. Guenwere syt

vinir Arthi störilus- vi tv, *etlandi, oc vna fod» margivr manazwe"

Moðreið spyr - va Pessi suik, oc verðr p«5 suna. at standa"

heffir vnder sig le s

v.

a t se". Artus hefir siera- ai rs snæverium, oC as

mund brat evtr Y evada Galliam ; pdsttiz hann iosi oc vne, a

sendaKeldrik t; Saxla Bretlandz , geri - hann pai pat rå ane”

Sat er * *t safna par 1i 5i, en hann safnar * »C.

kristna, 99 alle- i l *rn mann er han ra reer- ,

vanat, et hann serðamemn 3

WbæS i heiðn” a 4*

fvi at hann æetlar at veria A*
- - e. emr til. s

var vin mikill s

heima oc dregr

- var

*inn maör er nerrad - Kor-onandus, * r

liga brott af s *bai oc nårrænd; hans, gen-in- Haanama ferö sina 1esy-r

se - - “olanai meb moekar, I TT er oe –viu gera Artin -*
varan við pau Svant 5

LA---tus

dua
s kemr par , han --onúnginn Oe par, m geng

sitr i Rdmab» «L» --4-

ffegar til fundar --T 5

*ser hans konungr tekr 151Hera stuebiu hans , --adi: v
1andl el så kominn Koronande t

di, et Havat kanta at segia mer
l - e

etland, 8. Var drotningin heil,
æaf

eða. hauersun styrir Moðreið, na Timra-m

S lfi VK *ava rki, eba huersu vina. Bretar sinua raiði ?– on- fai

VM nav meb hryggleik - herra , sagsi hann , paðan -

t e -

ek- & Ir sèr *Senai, oc ero pó saunn

- ø al

eturson» nak

e-ra n

Iv oð5reið systurson ySu

el rt til h t aretland og hefir lagt hiai ser Gua emulere huisfri

ært vil

g,

S- S. --
r cl at eet Blad er *a,

OO enna, rúðkaup (her afbrydes T. se e
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konúngr kom til Bretlands, kom Móðreð" móti honum með

her, ok varð par hörð orrosta, fell konángi púngt ok lèt

hann marga sina menn, en svå lauk pó, at Móðreð flyði

f borg pá er Vintonia heitir. Konúngr lèt búa um lik

sinna manna, ok var mjög ryggr af sinum mikla skaða.

En er Gunnvör spyrr petta, ferr hon um nótt á laun til

Lundúna*, ok gekk par i nunnu klaustr ok endi par sitt

lif. prim dögum siðarr fundust beir Artúrr konángr ok

Móðreð, ok tókst par pá harðr bardagi ok mikit mannfall;

lètti Móðreð på enn undan; gáði konúngr pá* eigi at

jarða sina menn, rak hann på flóttann alt til ár peirrar

er Kamla* heitir. 15ar nam Móðreð við ok fylkti sinu

liði; hann haföi pá eigi minna lið en lx púsundraða; pó

hafi konángr meira lið, ok eggjaði hann fast sina menn,

ok sneri sjálfr at peirri fylking er Móðreðvarfyri. Konúngr

gekk svå i gegnim hans fylking, sem hann væði mjöll;

fel Móðreð i pessum bardaga ok mörg púsundrat manna

meö honum, ok pessir höföingjar: Keldrik ok Elafius,

I Erlingtus, Brúnigus, Saxon, Gilla, Patrik ok fjölði Ira

ok Skota ok Orkneyinga". Konúngr bauð nú grið öllum

er piggja vildu, en af hans liði fellu pessir höfðingjar:

I Loth Noregs konúngr, Askell Danakonúngr, Cador ok

Casibelånus", ok margar púsundir annarra manna. I’ bess

") Moðret, her og paa flere fölgende Steder, H.–*) ab

Eboraco ad urbem Legionum diffugit, Geoffr.- *) en tilf. urigt.

H.-*)ad flumen Cambula, Geoffr.–°)fra [Egbrictus, Bunignus,

Saxones; Gillapatriæ, Gillamor, Gislafel, Gillarium, Hibernenses.

Scoti etiam et Picti, cum omnibus fere quibus dominabantur, Geoffr.

– °) fra [Olbrictus rex Norwegiæ, Achillius rex Daciæ, Cador

Limetiæ Cassibellaunus, Geoffr.– ") istedenfor det fölgende af

dette Capitel har T et kort Slutningscapitel af Artus saga,

som fölger: Nv er pat eptir at segia, at meira er: i bessi enni

siðaztu atlaugu feck Artus sár, fbau er hann leiddu af pessa

heims lifi til eilifs lifs; hann var færðr til Assyslu eyiar til lækn

ingar, oc par andaðiz hann; pi var liðit fri bur5 krist, v, hundr
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|

Fremgang * ** --- sluttedes Forlig og en fuldkom

Fred. Men da* -s-r- kom til Bretland, drog Mlodred i

ham med en Hær - **ss der opstod en heftig Kamp,

faldt Kongen **aa at han tabte mange af sine M

men dog blev ld * «-e saaledes, at Modred flygtede til

Borg som e ” i stoia, Kongen lod sine Mænds

d Hn *** eget bedrövet over sin store S

*T. a-e, Tr

lig til London Osse er dette, drog hun om Natten he

ine Dage s-sik der i et Nonnekloster , hvor
endte d e»-- re Dage efter traf Kong Arthur sa

medve ": «-- Iblev en haard Kamp og meget M

ad, e- sig da endnu tilbage,
da ikke il -Sa - jorde sine Mænd . mmen forful

flygtende ti en sles en SOI hedder Kanala . \Der st

Modred og stille«a- sin Hær o til sias- \man hav"

mindre end *esas ren, e p s- ».

dog talrigere, og - yve tusinde .
Se

og gik selv imo,«V

Kongen g

mmen Kongens

han æggede sine MIænd netågen

förte. Konger kor den Afdeling af Hæren sonan Mc

han vadede Se *d saaledes igjenneman hans MRæl
*-- Se -- -

Modred og Se; den löse Snee , og; i dette

* Tusinde Mænd med Haann, for
5ydinger: - »

: saal og Elafius, Erlingtams- Brunig

en bna " *g en Mængde Irer, Sk«»tter og
og öd alle Fred, som viI 1e man en af hans

disse Hövdin, se

Cador o Ser: Loth Konge af Norge, Danekot
or og Gasbelaunus, foruden

raa rage Tusi

ut se xl oe vaau. år; hann var bllum eros uana nna di TamiIm

aani e la, egi verit hafa sigetari naaes r en man

samm var Væs, argubs oo gööra maanna - ee ver a

rauftr *wain, m homum sdmði , oc td»Ik. r-fk i eptir h

ans, som ë. hertoga, pvi at Artuas Haa ee

4- eptår sånra (dag) at ser lifanda, oc Ilyk-r ar
perfer for. Tr gegyndelse af valuens Pått” 5 e

gir fri
- av- - 4

paans ferðuam - o”- *

se erre, valuen °
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um bardaga fekk konángr sår, pat er hann keiddi til bana;

hann var færðr til Avoló-eyjar"; lå konángr par litla stund,

áðr hann andaðist, okvar harmaðr mjök afsinum mönnum.

Lik hans var jarðat at Kristskirkju* i Cantarabyrgi; er

bat mål manna, at hann hafi allra Breta-kontinga mest styrkt

kristni á Bretlandi. 15á er Artúrr konúngr andaðist, voru

liðnir frå burð vårs herra Jesú Krists° båra ok xl tvau

år, ofarlega á dögum Leónis keisara.

44°. Eftir andlåt Artúrs konúngs tók riki yfir Bret

landi Constantinus, sun Cadors hertoga, sem sjálfr Artúrr

konángr hafi skipat; átti hann litla stund um kvirt at

sija, áðr Saxar gengu á rikit; voru fyri pvi liði ij höfö

ingjar, synir Móðreb; beir unnu Lundinaborg ok Vinton,

ok sátu par i um stund. I penna tima andaðist Daniel

biskup, ok Davið biskup i Cantarabyrgi". Constantinus

dró nikinn her saman, ok för móti peim broeðrum, ok

tókst par hörð orrosta ok eigi löng", áðr Saxar felu, en

peir broeðr flyðu i Mariukirkju i Lundúnum. Constantinus

ljóp inn eptir peim, ok drap fyri sinu altari hvårn peirra.

Constantinus rikti um xx ár; hann varð bráðdauðr, ok er

grafinn i pein stað er siðan er kallaðr Aneskó". Eftir

hann tók riki sun hans er Aurelius° hèt; ekki var hann

vitr maðr til rikisstjörnar; hann lèt drepa föðurbróður sinn,

er Aurelius hèt, ok ij sunu hans, ok eignaðist siðan alt

rikit ok rèð xxx åra °. Eftir hann tók riki Vortiporius,

Resten af dette Brudstykke, noget mere end 14 Side. Om dette

Haandskrift saaledes har sluttet med Artus saga, med Tilfjelse

af nogle afSagnene om hans Kæmper(Artus-kappa sögur), eller

den har optaget hele Geoffreys Cyclus, med disse Sagn som

indskudte, kan ikke afgjöres.

") in insulam Avolonis, Geoffr.—*)krizkirkiv, H.–*)Ihu

xpe, H.–*) H har Overskrift med röde Bogstaver, Anlit Artvrs

konvngs. - *) obit sanctissimus urbis Legionum archiepiscopus

David in Menevia civitate, Geoffr.— ) rettet, lingr, H ved en

Forglemmelse, ligesom om bardagi havde staaet istedenfor orrosta.
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Mænd. I dette Slass Hus Kongen et Saar , som

hans Död han lilæe- fæ5rt til Oen Avollo og la

kort Tid, *- «nas de, og blev han meget l

sine Mænd. ----iss blev jordet i Kristkirken

g. Det eransa-ng udtalt, at han mest af alle
fæsKonger beet at Kristendommen i Bretland

Arthur döde ”Ge
-ta engaaede fra vor Herres J.

Ridsel na-- e - og to og fyrretyve Aar3

Keiser eOS. Ge rese

Regieringsaar.

44. Efter Som s- Dasa kom Constan

HertugCador- tin IRegjeringen over Bretland, e

Aut egenAnorsa-s, han fik kun kort Lov *

i Ro, indtil Saxerw-- gjorde Angreb paa MRiget, v

firsel af to svage. Sönner af NMod reda-

London og Yat- og holdt sig der en tid\aw

denne Tid döde \sis-op Daniel og Biskop David

et Constauativva, samlede en mægtigs Hær OS, da

Brödrene, og det Msom til en haardnakke MKamp,

varede kort ,
u M. S.

Mariekirken i a" faldt ,

efter dem , Il

nær Bræ5drene s

Constantinus- Isræ5di ind i

er : dem begge - haver for s

e i tyve Aar- -ara döde hasti

begravet i den Stad, som siden er - 1.det Aneske

\ma\ vog *avas sin Aurelius Regjerirgesen 3 ham "

nogen vus Regent; han lod dræbe =i- Faderbro

Navn Aureliv,
, og hans to sjnner - e”-- Lxom sid

siddelse af caet hele Rige og ,er-lede dere”*

Aa

) en saxon-ende til denne Sætrætæ4-T 7--- Geoffr

sin tert MO *nano, altsaa istedlem for- 2 C, D Heer-reetus est

ntentia de p assus et juxta reserverndrease" intr

e neuram sep se fuit, uæ hau.dll Honge * saisber.

s posita An ualtu Mingua Stamhemg var cupat- T . ”

v, MV18 - Slonum Geoffr. – ”9 .eeunde res"

C47 -

- S. S

- ipsgas mer”
eametus

aef
Gest 2
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ok herjuðu Saxar mjök um hans daga i landit. Eftir

hann tók rikit Malg6, hann lagði undir sig alt Bretland

ok Skotland, Irland, Island, Orkneyjar, Danmörk ok Got.

land, ok voru pessi lönd öll honum skattgild", en karl

menn byddist hann en eigi konur, ok pvi varð guð

honum reiðr.

45. Eftir hann tók riki Karsius ; hann var åvitr

maðr ok grimmr við sina menn, varð hann af pvi hvårki

kærr° guði nè mönnum; polðu landsmenn honum illa

tåfrið, ok leita sèr trausts* i önnur lönd. En er Saxar

fregna petta, samna peir liði, ok fara fyrst til Irlands;

par rèð så konúngr fyri er Guðmundr° hèt, ok fengu

paðan mikinn styrk, ok fóru siðan til Bretlands, ok eyddu

alt landit norðan. Karsius samnar her f móti peim, ok

varð par harðr bardagi, ok eigi lángr, áðr konángr flyði f

borg på er Cirestria" heitir. Saxar settust um borgina ok

få eigi sótta. på kemr til móts við Ira konúng Iskarðus"

systursun hans, ok vinna på borgina. Gekk pá Carencfus°

út með sinum mönnum ok hjó til beggja handa; verðr nú

Carencius ofrliði horinn, flyr hann pá til skipa ok fór or

landi, ok kom aldri afr siðan. 5eir Guðmundr konúngr

ok Saxar lögðu nú alt land undir sig, brendu peir boeði

borgir ok kirkjur, ok eyddu kristninni, flyðu på biskupar

brott með alla helga dóma, ok suðr um sjó; gekk siðan

Bretland or Breta konánga ætt til forráða; báru Saxar par

pó eigi konúngs nafn, ok skipti på landit nafni, ok var

siðan kallat England. Var pá Aðalbrikt° konúngr yfir

*) Hic etiam totam insulam obtinuit et sex comprovinciales

oceani insulas, Hiberniam videlicet, atgue Islandiam, Godlandiam,

Orcades, Norwegiam, Daciam, adjecit dirissimis prælis potestati

suæ, Geoffr.– *) Careticus, Geoffr.– *) kiæn, her, H.—

*) travstz, H.– *) Saxones iverunt propter Gormundum regem

Africanorum in Hiberniam, Geoffr.- *) Cirecestria, Geoffr.–

") Isembardus, Geoffr.- *) saal. her H, = Karsius, Careticus.
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hans Tid ", S.=ax«erne Landet stærkt. Efter ha

regjerede o *an «erobrede hele Bretland og Skotlar

Irland, æ5«erne, Danmark og Gotland , hvil

Lande alle **--attepligtige til ham, men da han heng

sig til o, - NIandfolk og skyede Fruentimm

blev han *--l Guds Vrede.

15. Efter hamndig M1 Msom Karsius til Regjeringen han

en uforstan " arm « «Dg grusom mod sine Mænd , hv

han hverken "ev s- saet af Gud euer Mennesker

byggerne blere ---rrede med hans Urolighed, og '

sig vaesatelse andre Lande. Men da Saxe"

dette at höre » *-malede de en Hær , og droge f5

liland eressa- en Konge ved Navn Guadamus

fik der . sess- Styrke; derfra droge de t\ \3

og Wa«ele nordlige Deel 5de- Karsas S

nav" - og der blev en haardnakket *
*Seese flygtede til den Borg som

tage dem. Da V- org belejrede Saxerne - m"e" Vku

og derpaa erot, *an til Irekongen hans Sæ5stersön

S e Vrede de B

med sine Mærea O orgen

han havde Overr,

Carencias rykk

g hug om sig til besese Sidler

agten imod sig, flygtede man t

0g *at Landet, og vendte aldrig sid

vna og Saxerne var derkastede si

AaMC18, 9 endte baade Borge og; <friker O1

Kristendommer, 3 derpaa flygtede TB31 -l- opperne

Aale de hellige Sager (Reliquier) Og drog-se syd

-Derefter silk MRegjeringen i Bretland over *** «l

ongeslæst , sugnat Saserne Bll-e aratoge ***s

andet vStteae ga ogsaa Navn og 1,1 ev siden

må. * var Adelbrikt Konge over den syd

1- gpdet , delred (Ethelred) og Eile over Nor

*) Geof, omtale" phelbertus res Caratis ræara. °

–”

Northa

re *baumarorum"
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yðra luta lands, en Abalråðr ok Ella yr Norbhumruland,

n kristni var på viðast eydd ok niðrfalinum alt landit.

pkristmab England af Augustind.

46. f penna tima var enn helgi Gregorius papa f

tómaborg, ok spurði hann hvat fram fór um kristnina i

nglandi. Han sendi pángat einn ágætan * sinm lærisvein,

nn helga Augustinum , ok marga abra kennimenn, hann

rèdikaði par trú, ok skfrði Aðalbrikt konting, ok var

ann siðan mikill styrksmaðr heilagri kristni; hann set

nn erkistål ok klaustr i borg Peirri er Bavgor 9 hèt;

eim var skipt i vij staði, ok var åbdti yfir beim einn

arisveinn Augustinf, så er Dinot hèt, ok voru undir honum

e månka; peir vunnu jörð sèr til matar. 5å voru

onangar yfir Norðhumrulandi Aðalráðr ok Ella, sem fyrr

ar ritað, ok vildu peir pvi siðr við trú taka, at peirgerðu

lan åfrið kristnum mönnum , hvar sem beir náðu beim,

vi at peir lètu drepa einn dag xij c. múnka; voru beir

ban dyrkaðir af kristnum mönnum svå sem aðrir guðs

iningarvåttar. Eftir pat tóku Bretar sèr pann konung,

r Cadvanus * hèt , ok fór hann meö her i móti Aðalråð

områngi; tókst bar harðr bardagi, ok fell bar eigi færra

5 en x púsundrað. Siðan var sætt ger, at Cadvanus 4

kyldi hafa land fyri sunnan Humru; urðu peir siðan góðir

imir. Litlu siðarr lèt Aðalráðr konúngr eina konu sina,

n tók aðra i staðinn. En hon fór å fund Kadvani kontings

k tók hann hana i sitt vald ok setti hana i hásæti hjá

irottningu. Pær fóru båðar senn at hvila, ok foeddu ij

svena; hèt sun Kadvanus Kaðall* en Aðalráðs Edvin, ok

v6xu peir báðir upp með konúngi; peir unnust mikit".

Tyaretan, H. - *) Bangor, Geoffr.—*) saal. Geoffr. og

I selv senere; Cadvarus, her, H.– *) rettet; Cananvs, H.–

s) caduallo, Geoffr. - *)Geoffr. x 11, 1,beretter, at de bleve sendte -

ad salomonem regem Armoricanorum Britonum, hvilket ogsaa

ordene i Begyndelsen af fölgende Capitel (föru beir på til sinnar

fburl.) forudsætte, jevnf Cap. 48. Begynd.
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pKristendommen var ET

lagt og forfalden sw--- : paa de fleste Steder vide

Englaur- ele Landet.

ers -

46. I denne es, re af Augustinus.

pom; da han nux.
var den hellige Gregorius Pave i

se

T- **arede, hvorledes det stod til med

==sland, sen
el

andre Geistlige. se

Kong Adelbrikt - s

hellige Kristenhed =

en Borg ved Navra

deres Abbed var

Dinot, som havde

Discipel afham s dte han derhen en udmærket

den hellige Augustinus , og mange

**n prædikede Troen der, og döbte

s siden blev en vældig stæstte for den

*an satte sit Erkesæde og Kloster

-ger de vare deelte i syv Dele, og

æ«-r- Discipel af Augustinus , ved Sa”

Jorden til deres Ur. andredeMunke under sig; de ayrkede

land Kongerne Aerold Da regjerede over Norwe,
vare saa langt fra, rea og Ella , somm för meldt, og Ase &

kristne Mænd faldnu- ville modtage Troera, at de veaanale

fik fat paa den Sven som fredléU5se , hvorsomhels“ m

drede Munke, lavule * de lode paa eers Dag dræbe vb° d.

ligesom andre s siden bleve dyrkede af kristne -

Ny et urger. Derefter valgte patter”

en Hær imod Kon *Vn Cadvanus ,,

g

- «ng «denne drog un4

Kamp » *g der ;Area der kom det til en paæ*
aervaa blev et Rt at ikke mindre erad ti Tusinde Ma- p

Aønave Landet Sts orlig sluttet, saaledes, at Cadvanus gik 1«°

-Parter gode Star Humberen, og derefter Hvieve beg-se-°

TC',ø-d sin Kone O Kort efter si-Hite K«org Adelred = -

ø O)g Cadvan, Ss tog en anden istedern . 1rmera hun drog; et f

ø- S,

sa

hende , som tog hende urader sin Beskyttelse «-s-r

yse engang * H5isæde hos Dronningern

sig en Konge

l seng og f5dt tre ID I De besses«=

pa°es Sön fi Sarselseng og f5dte CD reragern Ca-

plev kal lk Navnet Kadall (CadlvvalIoD - mm er 4deren -

Söv at sain; de voxede Hesse er Hmos *s---

Og ø. selig meget af hinandern

9
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47. i ibenna tima andubust febr Peirras föru beir få

t6k Kaðall Norðhumruland, ok er
il sinnar föðurleifar;

år, vildi hann låta k6r6na sig
mann hafi riki haft um i

il konúngs "; hann talaði petta fyri föstra sinum I ok

ystur er Brian hèt, en er hann sagi henni betta, pá

kom svå mikill gråtr at henni pat var fådoemi; ipetta

spurðist um alt rikit- Konuingr spurði hvat voldi hrygg

kr eg er å henni var; hon svarar * mèr pikkir hörmuleg

bin fyriætlan ok meirr af litilmenzku en af viti, mundi

va bikkja enum fyrrum frændum pinum: at beiðast k6rónu

, hafa eigi brek til bess at vinna uildir sig landit meö

verbi; man betta riki soemðarlaust pikkja, meðan Saxar

,, vald her i landi; hafa peir jamnan verið oss * ok

yarum ættmönnun utrúir, fyrst Vortigernus ok hans æt.

m6nnum, ok nú siðan griðniðingar, er peir f5ru f sveit meö

Madredd, ok unnu pann skaða er aldri var hèr unninn

anmarr slikr, ok svå man æ vera, meðan fbeir eru hèr i

landi. Eftir bat sendi Eddvin orð Kaðali, at hann vildi

aka k6rónu, ok fylla konúngs tign, ok heita yfirkontingr,

, kontingr játtaði pvi eigi. Edvin varð på reiðr, ok

sagbi, at hann mundi eigi varða hvårt hann lofaði eða

eigi. En er Kaðall spyrr ætlan Edvins, sendi hann pá

menn til Edvins, at pat kostaði hans höfuð, ef hann lèti

sig ta kontings taka; siðan samnaði hvårtveggi liði ok

tnst við Humru, ok varð bar harðr bardagi, ok flyði

pkaball til Irlands ok lèt margar púsundir fólks. Eddvin

ny rogavit Cadwallonem Edwinus, ut sibi diadema habere

feeret, eelebraretue statutas solennitates in partibus Northanhum

brorum, quemadmodum ipse citra Humbrum antiquo more consue

verat, Geoffr. - *) dette Tillæg fra I stemmer hverken med

deofr. eller med H selv senere, hvor Brian kaldes föstri tit

kabalu; efter Geoffr. havde Kongerne M6de ved Floden Duglas;

cadvallo hvilede in gremio eujusdam nepotis sui, quem Brianum

appellabant. Medens Sendebude bragte Svar frem og tilbage,

*
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47. Ved den ra- "DE

sig til deres 9dels- --, -

da han havde **ssi-a-e, Kadal tog Northumberland, og

til Konge; han
Sa- F i to Aar, vilde han lade sig krone

om hed Brian, man e- *= - se dette til sin Fosterssn og sbster,
S se *a han omtalte dette for hende, kom

dette rygtedes t- Over hende, at det var forbausende;

Aarsagen var til * = -- ele Riget.

hun svarede: mig;

I 31

döde deres Fædre, og de Ivegave

der en saa heftig

Kongen spurgte, hvad

Sörgmodighed, som var over hende

”tys

fremgaaet af Odwa- s
vilde det synes di-- shed end af Forstana • Og saaledes*

uden at have *S-= - ældre Fædre : at forlange en Krone

Sværd i Haand ; Se
til at underlægge sig Landet e,

S • - &

for al Hæder, saan- *-sejeringen her vil synes at værev:
thi de have ste Ms **sse Saxerne have NIagten her i La"

skes din Beslutning harmelig og mere

- *Se var - 5re

Vortigernus og sars æret os og vor Slægt utroe» (Me A&

sig til Fredmidleaks. Slægtninge , og nul senere gyo ogs

Sse -

anrettede en su, S* ved at
Ses,

gaae over til Modre 2. V

ed hvis lige aldrig er skeet \m re

e * vil det stedse gaae .. saalænge de

at lade sig sate Edvin Bud til Kada11.

Landet, og sasu

her. Derefter S. ved°

* °g antage den fulde kongelige Væ 4-M-°

men Konger CIKadal1) vilde * 142

Da Holev Edwin vred, og sa 5 æi.

*e ei om, hvad enten Haan tillod det elle”

all hörte om Edvins Plana -

at han skjötte

Men da Kaa

Budskab til

Anan lod sig

og mödtes

sendte han -ne

*avin, at det skulde 1-see Hans Hoved, -v*

Ysælge til Konge; derpaa saraIede HoeggeTro--e

Yed Humberen,T7. og der Is I ev et heftigt SI=n s
, orfraKadan e - e

hærge 1l flygtede til Irland og mistede mange Tusira- e.

- * "e dle Edvin Kong Ethelreds Rige - og angreb --,

- Brie. se, eftigt, at hans Tæære- ærede ÆKongens **-s-r

oø eskjæg, s *ene groede at der fæet e Feegrræ eer redste s s5

me” da kos, s, en unge Mand grræee- sp»æergrete 4an om stop

“ °s Jens ser ; Lighed med dee jres eg-evede- - *) ors, ere -

7 9* 4-r
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-

, Abalråbs konángs , ok *tti bat oddi ok

nn er hann mål. Kaðall sammar

ner, ok ferr til Englands » ok náði hvergi å land at kona

yri samnaði landsmanna- Edvin haföi meö sèr bann mann

er vissi alt um peirra fer - ok ner sigrdagar voru, ok

drðust beir på at eins *- -

48. Kaðall fór på at finna Solómon konáng *, er pá

rar vitrastr maðr, ok hann hafði upp fætt, ok tdk på

rebr mikit, ok rak På til eyjar peirrar er Grandregia 4

heftir, meb ij skipum; honum fell på svå ner manna

missir meb sinni åsigrsæli, at hann ått ekki nè drakk vj

degr; hann lagist i hvfu af pessu Öllu saman. En er

va var komit, bað hann *, at Brian föstri hans skyldi

ara at veiða honum dyr i eynmi; hann fór allan dag at

letta dyra ok fann ekki. En er hann kom heim, på skar

hann voðvann or læri sèr * ok steikti , ok gerði til matar

kontingi, ok sagi honum dyrahold vera; konungr åt, ok

bóttist ekki jamgott* etið hafa, ok varð hann nálega heill

å ij dögum; föru peir siðan , ok fundu Salúmon konúng

ok spurði hann råða; gerðu beir pat ráð, at Brian fór

brott, ok skyldi freista ef hann næði spámanni Edvins".

prian tekr å sik stafkarls búnfng, ok lætr gera sèr hvassan

jårnstaf; ferr hann siðan, bar til er hann kemr i Jork,

var par fyri Edvin konúngr me5 mikinn pris. Brian slæst

stafkarla sveit, ok settist við hallardyr ok bað sèr matar.

ok er hann hafi litla stund setið, gekk kona ein or

hollinni, hon var systir Brians; hon skyldi taka vatn, fvi

merjaði nú i

eggju, ok drap alla på me

1) venerat namue ad eum quidam sapientissimus augur ex

Hispania, vocabulo Pellitus, quivolatus volucrum cursusque stellarum

edoctus, prædieebat ei omnia infortunia, quæ accidebant, Geoffr.–

) salomonem regem Armoricanorum Britonum, Geoffr. – *)vitr

abstr, H.– *) Garnareia, Geoffr.— *) tribus diebus et noctibus,

Geoffr.– *) udegl. i H; cepit eum maxima cupiditas edendi feri

nam carnem, Geoffr. - "O scidit femur suum et inde frustum
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med Od og Eg , T

samler en ses dræbte alle dem han Ikunde naae.

ikke komme til
---- og drager til England , men kunde

dbyggerne Vare sitre Landgang paa noget sted, da
Indbygg -armalede til Modværgre

hos sig en Mand - s--

ligesom ogsaa ort

Kamp, og paa sa E.

48. Kadall sa

Edvin havde

**Om vidste Besked om det hele Tog,

se Dage, som vare sejervarslende til

==anne alene kæmpede de.

O e -

, en veste vre de til kong salomon, som denne

dette Tog midte a,

skibe til en O.

i Forening medl

***d , og som havde opfostret ham; pa"

*a en heftig Storm. ,, og drev med *
Nr

s* Navn Grandregia ; transet at hans ro
- - e s3

nær til Hjerte , s- stadige Uheld i Krigen, gik han

Dögn, og over ane

e e

han hverken spiste eller drak * 5

nu var saa vidlt

die
slette maatte han söge Semgen. 2A

ø

o,

Wr der paa Oen ; han gik hele væse” ves

andt ingen , og da Eman kom hje"

til Spise for s: sit eget Laar og stegte den, og Va

og fange ham vSy

sögte Dyr , Maev

han Muskelen Wada

*ad han sin Fostersen. MB ram Arag”

«7 eðe

5*
Kongen såste ser og sagde harma at det var ose ea

velsmagende *g mente aldrig at have spist noge” ser

bredet. bev Paa tre Dage blev Haara næsten gans

og svurgte v,,

, "
* ortsatte de Reiser og fandt KongSa

skulde drag

e -ø"
* til Raads; de fattede det Anslag, at 1r

e b, or nr. t --

Edvinssv: "* gjöre et Fors 5gg,
«orm han kunde

- og lod sig

t,

Brian ifjrte sig da en Oldings De ræag

S - e - 1
til han k * Sköre en spidsJernstav, derpaa drog han a g= te

ig i e", til Jork , hvor Kong IEdvira «dengang op»Ha old

S

dob, satt

erlighed. Brian begav sig i de gamleTigrgsr; sære

- Sa sig ned ved Hallens D 5r og tiggede om TNA I ad

og da ha
an vde siddet en liden stuard - sik en K-5 md

- at Maus denne Kvinde var en S 5ster til Briar,
- og

ønis es - - - i ransee, di *rak. geofr- – *) usikkere - FIT g ædmir » uod *-ratam

Aceanen, in 3 lis earnibus nom. reperisset - «Geoffr.– s)
- 3, 1

Avia *esis perimeret , Geoffr
”-- æ-gum
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-,

at Edvin haföi hana hertekit; kenmdi hon Brian pegar hom

så hann, ok bað hon hann skunda brott, áðr konungsmen

kenmdi hann; sagði hann pá henni, hversu hans ferð vissi

við, ok bað hana gera svå råð fyri, at herbergi spámanns

veri eigi læst på nótt: hon hèt honum pvi, ok gerði sen

hann bað. Brian var meö stafkörlum til netr; en er alt

fölk var i svefni, för hann til herbergis spåmanns; pat var

ilæst. Brian gekk inn, ok at hvilu hans, ok lagði jir

stafnun fyri brjóst honum ok i gegnim hann, ok lèt iPar

standa eftir stafinn; siðan gekk hann til stafkarla, ok var

hjå pein par til er yfir dofnaði, ok för hann siðan brott

leynilega, ok kemr hann á fund Kaöals ok sagði honum

sitt erindi, ok pótti honum pat gott vera ". Siðan ferr

Brian heim i borg sina, ok litiu siðarr kemr par så maðr

er Pendrak* hèt, með Saxa her. Kaball sendi honun

mikinne her ok varð par hörð orrosta, , ok eigi löng, gåðr

Pendrag varð handtekinn ok drepinn mestr luti liðs han.

Petta spyrr Edvin , ok samnar libi, ok ferr til fundar vi

Kaðal , ok hittast peir å velli peim er Holde * hèt, tóke

par mikill bardagi ok harör, fall i pessum bardaga Edwin,

ok sun hans Usvið *, ok så konuingr er Baldr * hèt, ok

nálega alt perra folk. Sfban får kaball un, alt England

ok lagði undir sig, ok drap alla Saxa, boeði börn o.

konur; eftir fat fór hann i Skotland, ok drap par Eadar

Skota konting ok i hans systursyni.

Af Osvaldi konúngi.

49. Eftir hann tók rk, enn helgi Ösvaldr komúing"

yfir Norðhumrulandi; hann ,, fyri pvi riki ix år; ha"

varfriðgjarn ok fålyndr, drr vis fåtoekja menn. Kaðall gekt

mjök å riki" hans, olk letti Osvaldr konúngr undam a

) Efter Geoffr. drog Brser. til E ga. 6

hvad Aar havde gjort, befæsee, St

cadwallons Ankomst og sende, ham

– *) Peanda, rex Merciorum,

sonia og fortyndte Britter:
den for at holde sig

Underretning om de er:

Geofr.– », Hevenfeld, i.e. ce”
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hi Eåvia havde taget hende i Krig
skulle hente vana,

ae ham, og bad ham sky"Hun kenate Brian da hun Så

sig bort, f5rend Kongens Mænd kunde kjende hamn- derpaa

fortalte han hende, hvad hans Reise sigtede til - * bad

Ilaasenaens Værelse blev u1 til

gjorde ete hans

indtil Natte"

1, ha'

hende mage det saa, atSpaama

Nat; dette lovede hun ham » og

f nske. Brian opholdt sig blandt vggerne »

paa, men da alle Folk vare gaaele A\ men 3, gria"

Spaamandens Værelse, og fandt de Vaase” ave"

ik i 2 • -ind og til hans Seng og stöð te VwaW. "a sta oys

": og gjennemborede ham , Vvorwaa AVM \m

d Ve siddende, men gik selv til "Suggerne vS”.ao

em, indtil alt blev stille sæerne eve ver
og kom til K , men skaew Wsve” v”. oose

syntes adall og Iberettede Wnavn vS AASek ev & se,
godt om. D - e& . S

men kort efter ke, ere drog YBrava Voyev , oys” e°

en Hær af Sax m der en NMavn«M, ved savv ve” gð C o.

Undsætning, o ; en seum «lte Brawn ev vø y° pe oe”

kort indtil er blev en haar«M Kanny, soe,” 4% ø? e,

hansHær nedh drag blev fra 1. s;era og dew svö Ø 40 vse,

- USrsr -

gget. Dette ta aer Elvira at v" * % o% O, e

øe
v

en H

ær og drager imod kadam - de trat e". 4ø

24 ø *
Slette ved NavSlag i hvilk n Holoel ,, Os- eller knlev et ao 4% M

kom d et Edvin faal«I t - «»s navn = Söum v*er e,

v r

ed Navn Baldler- «»s; næe="te hele o o Ø

Dereft p
efter drog Kadail igjen ra en a Hn elle Engav 44alle Saxer, h e ro?” ,,

, baade Korn er «»g Har* 5 derpaa 2

Sk
otland og drab, mer- skottelsesse* Eada" 4.

14” ,

ræ- 3.hans Söstersönner

Om Korns D»=vald- ope

R 4. Efter ham Horra de” Ha ellige Kong e 42

i egenngen OVer Norensraber1æ** Haa ra styrede

ni Aar; han var fredelig af s5 ra deIag **s inde: a- "

campus, Geoffr. - - - - -

) omrridae - er- eæ7- -- ”, er , ir

Opeadum, Geoff-. s)Ædanuara- - e«’
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Skotlands, bar er mættist ok England. betta spyr

Kaðall, ok gerir siðan her á hendr Osvaldi konángi , var

har formaðr fyri Pendan * kondingr. ok er ipetta spyrr

Osvaldr kontingr, lèt hann setja niðr á einum velli kross

Vars herra Jesús Kristi *, hann bab pángat soekja -aHa

sfma menn, ok bab på falla á knè ok biðja almátkan gurð,

at peir vegi sigr á sinum uivinum; peir gerðu sem har n

bauð, gengu siðan i bardaga, ok gerði guð pat eftir perra

boen, fyri verðleika ens helga Osvalds kontings, at Bretar

flyðu. En er Kaball frå fbetta, varð hann reiðr mj5k ek

sannar her, ok för m6ti Osvaldi konúngi, ok tókst Par

harr bardag; hafbi Ösvaldr ekki ibs við. En er Osvaldr

så, at engi viðrstaða mundi verða, settist hamn niðr ok

så i gaupnir sèr, ok haö til guðs fyri ollum beim er par

börðust , ok siðan let hann par lif sit ok för svå til

almáttigs* guðs, olk segja menn at Pendan yrði honuna

at bana i på alt lið hans, bat er lidt på. En eftir
bardagann gekk at kontinginum einn gamal maðr af

mönnum Kaðals, hann harbi fengit mikit sår á hendi 5

hann skrona ok stakk niðr hending gb 6svalds

kontings, ok er hann stó5 uPp, var heil hindin. Margar

jartegne at storar gerði gub fyri hans volta, på at

ibær se eigi her ritaðar. Eftir i, tók riki yfir Nord

humrulandi Osið", bróðir 6s, kontings; hann sættie"

vi ka'al eva at hann skyldi hafa i ps, stan
setti Kaðall frið um alt Bretland, sva at så skyldi af

höndum ok fötum, er frib bryti innanlands. i m6ti Usi

reis upp Alfri, sun hans, o. Orðvald ”, brdbursun hans

en peim varð boeði vik5 hann aflafått ok svå gæfuskortr°

flåðu Peir undan ok sóttu 4 og Pendrags, ok håbu ham"

) rettet; kr. (konungr), H.

Peanda (Pendrag efter H).– *) i FT

H.– *) dette Jærtegn finde, dikke

Geoffr. - ) Ethelwaldus, Geoffr.

- *) det er den för nævnte

skrevet ih’e xpi.–*) amatt*v

berettet s Geoffr.– ") osvwiu*



"reans,
19. C. ***s ave,

nd.

mala mod fattige sadan Sjor

paa hans Rige » land ong svar dl

grenasen at enes skoleat vide, og ruste" a en H d

1

* voldsomme A*
e 9.

tralk sig \bag a

- MDet et
Marn ette faa M

Pendan. od 1.

Anförsel af Kong sa r ong Osvald

retning herom, lod han vor ***s Osvala fik e

op paa en slette; did bad S,

K ærn sm” Kristi ko,
hen, og at falde paa Ige og bede, Ge sine Mænd 2 d

de maatte vinde Sejer Over- der Gern almægge *

efter hans Bud, og gik derpaa res *ienaer. de e

Bön lod Gud det saaledes skee Slagee - og efter

Osvalds Fortjenester, at Britter," t for den hellige

Kadall. hörte dette, blev har, Haeftig esse lugten. 4

og drog imod Kong Osvald *SS der- - samlede

men Osvald havde ingen særsts-r- Gevy

saae, at der ingen Kræfter var, Se

til

sig ned og saae ned for sig og; nedværge . sat

Ibal ti

som deeltoge i Slaget, sider mistea ". for ";
kom til den almægtige Gud , Os-S rana ra der si

hans Banemand, hvorpaa hele Haarns F"1

saavidt enhver kunde redde Livet. NIen erter Slage

en gammel Mand af Kong Kadail-, -, til det Sted

Kongen laae; han havde faaet et --, Saar paa Ha

han gled ud og stak Haanden ra en 5 Kong Osvalds

og da han stod op, var Haandler

store Jærtegn gjorde Gud for Haars .Værdigheds

skjöndt de ikke her beskrives- Efter Haarma tog osid,

Osvalds Broder, Regjeringen over TNorthumberland

forligte sig med Kadall saaledes ... at han skulde It

sit Rige i Fred. Derefter satte Kadall Landefre«

hele Bretland, saa at enhver inderslands - som brat

skulde miste Hænder og IFödder- imod Usid

hans Sön, og Ordvald, hans Brodersö5ra- CPPs

e Kraft og; paa Lykke

kom til at skorte baade paa

helbredet. Man



138 materA sigUn. 49-5O.C.

fultings móti Usiö. En hann var fulr vèla ok svika, ok

vildi gjarna hjålpa peim, en porði eigi p6 at brj6ta frið

konúngs, ok hugsaði um vèlar.

50. i penna tima gerði Kaðalt konángr eina stdra

veizlu, ok voru bar allir Engla konúngar nema Usið

einn. Pendrag spurði konúng, hvi Usið veri eigi Par,

en kontingr sagi hann sjúkan vera. Er annaðhvår

sagbi Pendrag, ella hefir hann sent menn til Saxlands

eftir herliði, ok hyggst hefnast Ösvalds bróður sin

hefir hann nú brotið frið pann er pèr settuð. Nú er yðr

ipat ráð, at taka hann af lifi eða reka hann or Iandi.

Koningr talaði við sina menn, hvat hann skyldi til råðs

taka, pat at hann bryti eigi sjálfs sins grið, bau er hanen

setti. På svarar Makaduð' kontangr: eigi muni pèr

gerla°, hvat land vårt hefir polað af pessi pjóð, eba hvern

trúnað ver eigum henni at launa; höfum ver aldri* f friði

seti, siban Saxar komu i petta land. Koningr gafi vald

Pendrag at fara meb pessu måli sem honum likaði. Pe"

drag6 samnar liði miklu ok herjar å riki Ösvið kontånge

ok brendi borgir ok boei, olk drap boeði börn ok konur

En er kontingr spurði penna afrib, ipå rezt 4. hann um við

sina menn, hvat til råðs skyldi taka, en beir fjstu mann

at leita sætta, ef kostr veri, pvi at ekki var lib til móti

stöðu; ok haub hann til sætta boeb gul ok silf, ok e"*

beztu manna dôm á öllum peirra målum. Pendrag6 meitt

aði pessu , ok kveöst ætla ser rki en honum dauba “

er osv spurt, at engar fengust sætte, på mælti han
til sinna manna oss mun bat fyri betra, er peir meita

sættum , skulu ver fpángat soekja til traust, sem urugt *

heitum å almåttkan guð oss ti fultings pmnumul vèr i

hans trausti fagran sigr Vega 3 göngum frn r6sklega ok

synun ene en 4 oss, bvi at gott er at sem held
a) Margadud, rex Demetiorum

e G - ord er
usikker H. - “) span, estyr m. » Geoffr. ) dette

- *) rebs, H.
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go. C *rrens,
g.pv. v-- A ty A )

. de flygted Ru. 13

modstaae han s Hiel * bor

og anholdt om har og ; mino,

r" Vi vaf Svig og:ke Ge rnes * Men hau se. eðe

dog ikke at bryde Tid h Fred O uelve dem, me” v e

50. Veddenne dt konserede aerfor “ ev

der vare alle de eng Ge Sonse *adau et store øer,

Pendrag spurgte Kongen, hvorr. se sia alene v" e Ås

kongen svarede, at han var sse eta mue er av
sagde Pendrag, eller og har, Gvater, nril e

gue aar - er dette ”, “" vð,

efter en Hær, og tænker at Haae *etadt ana til -“ ,2
V-

Tp åra

a seste men a ven"

e va

saaledes har han altsaa brudne sler- “ sin Broder 14 g

anordnet; det som I nu har &a t ***vaderred, so 2Ø ð

Se&Sur- 9 23. 2

ham af Dage eller jage ham ,, &E * er , enter
-

förte sig med sine Mænd , hv, ", ende konge. -
sig, saaledes at han ikke kor, * nu skulde * gre

t i 4- . M

han selv havde paabudt. Da i:ryde den La* - 1. *

rede

1 s -aMC

husker dog ikke grant, hvad e-,, La Kong «-e,
af dette Folk, eller hvilken Troslam, a har ne"- ånd

for: vi have aldrig siddet i Fre, i skylder 11

side å- =«- då
i dette Land. Kongen overdrog en a: --- --ta*

Se

denne Sag hvad han vilde. *er drag samler en st-* s

og hærger i Kong Osvids Rige . Israer, ente Borge «-s= -

og dræbte baade Kvinder og Bas-r. N1en da ko--” -
Efterretning om denne Feide . Hao»1le. Han Raad rase- =å Ine

Mænd, hvad man skulde gribe til - de raadede har *** eoMA

muligt at söge at opnaae et Forligg. thi

der var ing=g- -- - Læer

til Modstand; han böd da ,,
for at opnaae Fred - -æaade

Guld og Sölv, og at alle deres mellemværendeSager ==walde

undergives de bedste Mænds Kjendelse- Pendrag --sægtede

dette, og sagde, at han havde besternt Riget for =Tisæs selv

men Döden for ham; men 1a O»s vid fik at vide - =a- Hiragen

Fred var at opnaae , sagde ha til sine Mænd = - «HLæet vil

blive til störste Held for os- at de afslaae at slutte E”ure«di,

nu skulle vi söge vor styrke der- Havor der sikkre== -= -- ene
- - e ielm f I

lad os paakalde den almæssis” «; al til Hjelp for «- - OS
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kemrupp, at ver fallim å föðurleifb varri, ella sigrimst.

siban takst harbr bardagi meö peim , ok eigi långr áðr

Pendan felr, ok með honun xxx jarla, en Usvið ok hans

menn lofuðu guð fyri fagran sigr. Eftir Pendrag tók

kontångdóm Villifer " , sun hans, "ok rèðst hann begar til

bardaga vib Usvið, ok meö honum jarlar ij, Ebba ok

Edbort, en Kaðall fyribauð peim at berjast, ok sætti på

hellum såttum, ok sat Usvið siðan meö friði at sinu riki.

Andlåt Kaðals kontings- -

51. Nå er Kaðall hafði konángr verið átta vetr ok

x., tók hann sótt ok andaðist, ok var hann jarðaðr i

Lundúnum, ok var par kirkja ger ok vigð enum helga

Martinó, ok er bar hvern dag lesin sálumessa fyri hans

sål. Siðan var par steyptr af kopar einn hestr, ok par

maðr á baki meö öllum herklæðum af eiri, ok gert sem

likast konúnginum, ok settr siðan yfir borgar lið i Lundún

um; petta likneski var alt gylt sem logi. Var betta

gort konúngi til soemðar. Er hans årtið xv kal. Decembris°.

Eftir hann tók riki sun hans, er Beda prestr nefnir Ted

valum*; hann var boeði vinsæl ok friðsamr. En er xj

vetr voru liðnir frá andláti Kaðals . på tók konungr van

mått mikinn, ok gerðist stjórniaust landit. var på tiåran

mikil ok sultr ok manndauðr svå mikill, at eigi var5 hálft

jarðat; flyðu på brott allir peir er fbvt komu vib. Keonúngr

för ok brot meb nokkut fólk, en er hann skidist við

England, mælti hann me tårafelling: til ills hafa sparazt

vårir lifdagar af syndum vårum ok forsjóleysi, ok astleysi

*) Walfred", Geofr. - *) xv kalendas Deeembris. ab hoe

seculo migravit. Cujus eorpus Britones balsamo et aromatibus

conditum in anadan enes imagine, ad mensuram stature ejus fusa,

mira arte posuerunt Imaginem autem illam super ænetam equum,

miræ puleritudinis armatam, et super occidentalen portam Londoni

arum erectam in signum prædictæ vietoriæ, et Saxonibus in terrorem
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- gavl

Tid til ham ville vi vinde en neu - o° . er

f og ikke vis *ss Sejer , lad - rå

saae tappert frem, - * *sen Frvet mi 5
&odt, hvad enten Udfaldet bliver at vi Ta Sygt, - , ne øv

M

eine- at vi seire. Derefter kom det rego- -

*aelnen aem, som ikke varede længe. förend ",
°s ra ed ham tredive arter * *en Usva, afé ø*

Priste «Gud for en herlig Sejer- Efter » e- oe

Sesia villifer Konge, og indlod sig er"" slæ4° sme

Usw-sæ , uderstöttet af to Jarler - Ekoha , ar * -, *

e- forböd den at re *s forligte, r for e-*

- hvorpaa Usvid * Fred å sit Rige

- Kong Kadalus. Dösdl. - e

fy-ur- esu. Da nu Kadal havde veret Konge i ,st° 1

sesve Vintre, faldt * * SS7gsdom og adae, «a- «d

See i man er er ste sæset en kirke og * er
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Eaf ardtjde Konges Sjel. - Derpaa Holev- der stå bt er .

Maium- bber, og en Mana siddende Paa Hesten i fuld TER

s af Erts, udarbeidet til der ra ejeste Ligher

sen, og sat over Borgeledet i London. Dette, -

SS sat ne: og e at dette udfjrt til i

ta. Hans Dödsdag er den syttende Dag i -

NS Efter ham kom til Regjeringen t -
Neesten Beda kalder Tedvvalus GCadvvaIIader), er, *

- esæl og fredsindet Mand- Men da tolv Ving -

sede fra Kadall's Död , blev Kongen angreb, *es Sa,

e" svaghed , og Landet blev uden Regjering.

ator svært Uaar og Sult, og en saa voldsom O, Sags

Jer halve blev ikke jordet; da flygtede bort alls *a, S

at lighed dlertil. Kongen drog ogsaa bort s s«,

fik men da han forlod England, sagde han undes O

re vort Livs Dage - forlængede, f, v *e,

Y-au

1K, Gero" i det onde e - - - **s Seg

g . Geofyr- - s) successit– in regn gruberma, Sse
1m t9 - Sr filius ejus.» uen Beda Ethelwaldum Juvenem *ca, *s Sog

Aal" es-SS
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við guð, er nú skulu pau udoemi hèr yfir gånga er aldri

urbu fyrr, ok megu vèr eigi dyljast vi , at betta er guðs

hefnb; hèr hafa gengit yfir Rúmverjar alt Breta riki, ok

margar aðrar fjóðir, ok hefir hèr pó aldri slikt verið sem

nå, en fyri öðru verðu vèr nu at flyja; eigi bröngva oss

nå heiðnar bjóðir, ok eigi annarr åfriðr, heldr verðu ver

at flyja meö guðs vilja ok hans mætti , ok purfu vèr, at

pessi ánauð snáist oss til synda lausnar. Konúngr kom

til Armonia " rikis meö sfnum mönnum , ok var par meö

Alanus konángi xj vetr, hann var sun* Salómons kontings,

föstraföðurhans, okvar hann par meðan uiöld hèlzt á Englandi.

Bygöist England * annat sinn.

52. i benna tima kom til Norðhumrulands drottning

så er Sæburg* het, með mikit lið; hon lagbi undir sig

alt Norðhumruland. Ok er Thedvallas kontingr spyrr,

hvat titt var i Englandi , ok par tók æfi at batna , ok par

var komit nytt riki yfir, bað hann Alanus konting få sèr

lið ok skip, pvi at hann fystist aftr til Englands. Konángr

játtaði honum pat, ok er skipin bjoggust, vitraðist Thed

valló * kontingi guðs engill, ok baö hann eigi fara afr til

Englands, ok sagi pat vera m6ti gubs vilja, ok bauð

honum at fara til Rúmaborgar å fund Sergi papa, ok

taka skript af honum , ok kvað hann på mundt hittast i

heilagra manna blu » sagi, at aldri siban mundum hans

kynsmenn riki hafa yfir Englandi, mena peir nyti hans

verðleika viðr. En konúngr kendist við, at pá gekk eftir

spá Merlinus spåmanns ef svå forri, vir5 konúngr meira

boð guðs en fysi sina; var, på robin, pessi skipabuinaðr,

") Armorieam petens, Geoffr.– 2) salona, nepotem, Geoffr.

– *) i H skrevet engl'ð.– *) Denne Sæburg findes ikke omtalt

hos Geoffr., der staaer kun nefandus populus ille (G

innumerabili multitudine virorum ae mulierum

Northanhumbriæ (Geoffr. x1r, 16). –

*) Theovallo, her, H.

ermaniæ) collecta,

, applicuit in partes

*) Cadwalladrus , G.-
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Kjerligheden til Gud , eftersom slige så. ø ve

aldrig fasr ere skete, nu rase her i -andet w nu 4ø3
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**-s-er, om til Armonia-Rige GArmoriea5 med sine g

- ”æar der i elleve vVintre hos Konge 4 lanus Gen = a”

- Salomon, hans Faders Fosterfader, han --”

*æaalænge Uaaret varede ved 5 England.

England bebygges æann den Gang. -

SS. I denne Tid kom til Nerthumberland en DP
MT

- ved Navn Sæburg , med en talrig Hær . og al arnet

se sig hele Northumberland. Da nu Kong Tedw---

- “ orn Tnstanden i England os, at Tiderne der forhe

s- *S*Se at der var kommen en ray Regjering, bas r

SS *Manus om Folk og Skibe, thi - Haan æsnskede af

til England. Kongen bevilgede ham det ”-s,

NNe. Skibene bleve udrustede aaben barede en -

N sig for Kong Tedvalus , og bad ham om is S

pe tilbage til England » i det han sagde at des r

"onds villie; han böd hamn drage tiI Rom tin *s s

god og modtage skrifte ar ham - en i dette s v,
rg" 9 træffes i de hellige Mænds Tal , og til, tv
de han Ide aldrig herefter beholde Herredön se Ss se,

Afkom e» ess SN -

ap° d, med mindre de stöttede sig paa hans Forgs

ha” , ød, *:
kongen, at i dette Tilfælde vilde ses Seve1

gøgjendte - ldel idet i, "en ”Sær ”p4 Spaadom gaae og; Ge -i ar han, s e,

e" sad end sin egen "y". e Ud, St, *e,
G11 **s S.

ær” ess *'s
. J

*ge
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ok så ætlan er áðr var ger. Bj6 på kontingr ferð sina til

Róms, ok kom á fund Sergi papa , ok tók hann fegin

samlega við honum , ok styrkti I hann með mörgum

figrum orðum ok dyrlegum doemum i sinni trú, ok svå

segist, at hann gaf par upp sitt kontingsnafn ok alt riki,

ok siðan vigði Sergius papa hann til biskups; hann lifi

sfðan eigi lengr en åtta daga, ok andaðist f Rómaborg til

eilifs fagnaðar xj kal. Mafi. 5á var liðit frå bur5 vårs

herra Jesú Kristi nc åra ok Ixx ok ix år *.

53°. Svå er sagt, at sfðan var ekki Breta konúnga

riki yfir Englandi, utan af peirra sjálfra ætt fyrir Norð.

humrulandi reb Sæborg drottning eitt år. ÖII bessi tibindi,

er må hafa sög verið : frá Bretlands bygb ok helra

konánga viðskiptum er par voru yfir, eru ritub eftir ibeirri

bók, er Historia Britórum* hieitir, ok er hom ger affyri

sögn Alexandrs Lundina biskups ok valtara erkidjakn,

or Auxnafurðu, ok Gilla ens fróða. Kabvalla var konúngr

xxx ok vi år; hann lag i fyrstr Rómaskatt 4 alt England,

å hverju åri at gjalda ; eftir hann var Abalrgyr xij ár,

pá var Simbur drottning eitt år , på Kinjúlfr konuingr vij

år ok xx, på Bricius xvij år, på Eggbrigtus xxx ára ok

vij månuði; hann lagði mörg riki undir sig; på Eiðilfr sun

hans, er rikti hálft anmað år på Edelaldr, sun hans,

v år; på Aðalbrigt, bróðir Eiðålfs, vj år; påAlfriðr bróðir

peirra vij år ok xx, hann eignaðist fyrst pessa konúnga

alt rikit, ok rak hrott alla åfriðarmenn , ok styrði rikinu

vel oklengi; eftir hann riktiJátvar5r sn, hans ijar okxx;

eftir hann Aðalsteinn góði xj år ok xx, ok vjvikur ok prjå

daga; hann föstraði Håkon, sun Haralds konúngs harfagra.

) fra Lrettets hin Ghonumo, m. Geoffr. Aar 689.

–*) til dette sidste Capitel findes dage, ligefrem tilsvarende hos

Geofr. - “) * Hs r. Britonum. — ) pr. gn , og
menes udentvivl Gildas, hvis Skrifter Geoffrey omtaler af Forening

med Bedas i Begyndelsen af sie Værk.

T-mm



--”

-- e,

2)

525. C. "ravs- A.,,, 4.

den f - »"
af Sl- tandset , og den forhneibene s -s, * *sne Beslutniø2 o»

andret. Kongen beredte sig da til e, Reise en uos ” *
kona til Pave Sergius » som modto, \hn e til R0 14? ag°

Sf v red s ham mea glæ° ne
Yrkede ham i Troen Ve mange skiönne Ord e

* enpuer, og man siger han opgav der sit * \

ongedet Ha e 3. D -

ele Rige, hvorpa ** Sergias - 2. og

*skot, aerefter levede han ikke længer me re: \

"Psæa w- sin Aand til den evise Gleen den s Ale - e"

yvenc
ar-in N1aaned i Rom, da der var *ersaaet er e° * A-e"

Krises Fasdsel sexhundrede os ni og - ge

Ko 5-s. Man beretter at efter de: ; e, s

se af brittiskse seringen Over- England- g-*

OVe * = sgelse af at Dromans Selburg, eg deres Slægt. he" 41

* Northumberland i eet Aar- Alle disse Begiver -

Sey

”, ev ere blevne berettede, om Es retlands selge1

ws” herskende konger andlinger - ere tagne =

efter hedder sriterer - " der er neds1-45

*rkssen eretninger af Alexander se sis-or i London, -PT=

Var- egn fra oxford og Gule Hain sagra kyndige. Kæa -

-am, rage i syv og tredive Aar - han var den förss- V

e-Sea- hele England en Skat tiI den romerske Ste, s= ,

sN ærlægges aarlig; efter hearm regjerede Adelred - s

S Serefter Dronning Simbur eet Aar, derpaa r

YSwy otte og tyve Aar, derpaa Bricius sytten Aar, S
prigt tredive Aar og syv Maaneder, han unde, S G

"mange Riger; efter ham kom Haans Sön Eidule *s *p

, fé pkede palvandet Aar, derpaa hans Sön Edela tes,

er* derefter Eidulfs Broder Adelbrikt i sex Aar, s s

Aar goder Alfred i otte og tyve Aar har verdens, se r
øs - ue Riget, og bortjog alleUs --”de” konger som fik hele Riget, og JOg Fed to

teae Riget vel og længe; efter ham regerseses
o3 fårard i fire og tyve Aar - efter ham Adel, s's Sg.

go" , , og tredive Aar * Uger og tre D, ses *s GS

Ø - e K Harald den h
go trede Hakon , Sn af Kong ;

, f0
rep 1949. es ”se,

Ses

- res ’s
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146 na insarsr ; ww.ri.sex m r l i. A N svF"16" och NoRGE.

UppLYSNINGAR TILL SÖDRA DELEN AF GRÄNS

BESTÄMMELSEN MELLAN svERIGE OCH NORGE

I SEDNARE HÄLFTEN AF 1 3de ÅRHUNDRADET,

A F AN D. L 1 G N EL L

Uti Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1844-1845 sid.

147-192 har Conference-Rådet E. C. Werlauff meddelat ett

gränsdokument om skillnadsmärken mellan Sverige och

Norge, tillkommet, såsom det otvifvelaktigt synes, på 1260

eller 1270 talet. Denna handling är högst intressant

såsom upplysande förhållanderna i en så vidt aflägse tide

punkt och derföre af stort värde för Skandinaviens gamla

geografi. Häröfver har Professorn P. A. Munch ytterligare

tillagt Bemärkninger uti samma Annaler 1846, sid. 150-168.

Båda dessa lärde, såsom boende långt ifrån gränsbe

stämmelsens södra del samt utom Sverige, hafva helt

naturligt saknat den närmare lokalkännedom, som erfordras

for att utvisa de flesta nuvarande ställen, hva rest ifråga

varande gamla gränsmärken böra återfinnas. Det skall till

och med, såsom jag sjelf erfarit, för en Svensk vara

förenadt med icke ringa möda och tid, att härom vinna

erforderlig insigt, helst alla befintliga äldre och nyare

kartor, äfven den sista af topografiska korpsen på konglig

befallning upprättade och ännu outgifna, lemna liten eller

ingen ledning. Flera af de gamla namnen hafva dessutom

alldeles försvunnit under tidernas lopp, hvarem of andra

blifvit mer eller mindre förändrade.

I många år sysslosatt med forskningar efter Dais lands

äldre förhållanden och öden, och fördenskull anställt under

sökningar så väl i alla svenska arkiv, der något rimligtvis

varit att vänta för mitt syftemål, som ock genom resor

och förfrågningar i alla socknarne utefter gränsbandet, har

jag kommit i tillfälle erhålla några underrättelser om gränsen

för Dal och Bohuslän , hvilka förklara de flesta gamla
*
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da deras rätt - ø-“ ov
namnen och anty S L a låge 5 trakten fråt e° (Ae

- set i Stora e, d otil Salholmsröse er- YVermuana möter" ere

detta innefattar endt en singa del at n ela unie” ”

«det lilkval icke sakna alt intresse - att åtminstor
del blifver närmare belysd- MMMS

- ZVauðingjaå med AVæseåragere;*s ån vid Noaipg”

3 sin norr om Konget J

LAkrevik, vid Akerström i Gö5taeu. och Nagume e g

L4ur, Öresjön å mil vester fråra Akerste dit 42:
* - ra sistnämnde stalle afviker. lin, aW

4faura, ån ur oresjön * *oma gifver vatten til

teran- och utfaller i Byfjorden vid Uddevvallaa

L4.aurflå, trolige" det lilla lkårnet i Oreån, Ryr

Yvaane, härad. -

- Aurosaftrinn, Spekeruds mosse i Frenderorssocke” me

Bjarnåss, Bjørnsen mellan Torsbo hemman i TE” nr.

Yses samt siversbo i Ryr sockers ar Bohuslän.

Rööina viðr Ramourgri - inorm Bohuslan nnanid

*etanamen Torsbo och Skörbo i Frendefors.

JKråkuvatn, en liten sjö något atom nuvarants

ohuslän, midt för Torps socken på Dal. •se

kgrfjau, på Huseby hemmans skog i Torps

fpristikilt, Trestikelm eller Trehn 5rningen

SNågsåter i Ryr socken, VValbo Härad. ses
Saramelua, Skarnhålla år nu ett torp eller e

manet pHensbacka i Foss socken af Bohusla, “-s,

pkøernde labekkr, vid gården QuarndöIe i Fos s

aS V3

-Me"
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id gränsen mot Hattefjell i Ryr socken, ws

oC ayarnit ,g5, vatmaruðit , VVattneruds kårn ”S. es

1an Byr och Hede socknar- e e s -

me g, gradssbuðavatn » Grimåssjön i rase, st, &
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gaser mot Ryr 10 S's

gra *fy
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Eskavatn, Ekevatnet, ett kärn i gränsen af hemmanet

Långöns mark i Hede socken

Hålmvatn, i nuvarande grånsen mellan Hede, Ryr

och Ferglanda socknar.

Hilmavatn, Holmvattnet i skillmaden mellan Sanne

socken i Bohuslän och Rennlanda socken på Dal.

Bjarnsundit, Björnsundet , en vik af Långvatnet

mellan Guntorp i Rennlanda och Kittelsröd iSanne socken.

Langauatn, Långvattnet i Rennlanda socken.

Langbruarnar, bro mellan Guntorp och Björnerud.

j5iðuós, et kärn vid gården Tydjesäter i Lerdals

socken; gränsar till Björkebräcke i Sanne socken; kallas

åfven Igelkärn.

Búðarbekkr, bäck mellanBodane i Lerdaln och Björke

bräcke i Sanne socken. -

Brotabekkr, bäck mellan Bråten i Lerdaln och Pjexerud

i Sanne.

Kroslundin, mellan Manstads , och vestra Lerqvillas

utmark i Lerdaln; på et berg vid Bohusläns gräns är en

2 alnar hög rest sten, tecknad med ett kors; stallet om

gifvet af skog; möjligen är detta Kroslundin.

Bæken viðr Bræke, båck, som gör skilnaden mellan

hemmanen Bråken i Gesäter socken och Snaben i Bohuslän.

Gipa, Djupan, en bäck i skiInaden mellan hemmanen

Wiksten, Systeröd, Hulteröd, Torp i Bohuslän samt

Skardet, Djupedaln, vestra och södra Kålsåter i Gesäter sn.

Gipsjór, ett kärn i Röan e

kallas r kärnet. e skog , Djupans ursprung;

vøiber troligen båcken vid Styggemyren i gransen

mellan Bön i Toftedals socken och Keddebo i Bohuslän.

Kornsjör fri, sddra Kornsjön i grånsen vid Tasrtedals

socken. I denna sit ligger Hisön med r6set Nr. 1 mellan

Sverige och Norge , med årtalet 1752 samt svenska och

Danska konungarnes namn.
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Sundit viðr Hauginn, sura det *mnedl loro

sjön vid gården Högen i Töftedals socken

Bóká , ån uF Bog- eller Boksjön tiu o

Bóksjór, Bog "er Boels je , r

Troirygenn, 9 **** ** - en loi , , ,
Ulfvatn, kallas nu Ulevattnet s i Ns-a

»»» en 1an hemmanen Rö"*"***"- Peserua, FiDaserud

== s venska sidan samt "***"d i Norge

- .Ulfá, rinner inom Norge P»ä Holmgilus eBOY

TUrðarfjall, fjellrygg p»å Holnagius -ko.

zrauðafjalı, ""°**zežr. ısı via
Sšā sasmark i Nössemark sockera

Bosterotjörn » Busteruds kärnen vid Rö ,

** Tisda pass tre åttondels nit utona raunvarande grän,

Fiskleysa , Fisklösa - kärn På Hogs egor i

Y **a en half mil vester ona nuvarande grä naslinie.

- Reyðuvatn, Röyattnet, Märsgre i norr på Hog

Rauðsbekkr, bäck fran sistnämnde kärn, ai

* Yarande gräns i öster geno ma Da I ras egor i Nös

*****<en tiu stora Le vid Rödsnäs

Rauðsnes, Rödsnäs» nu ett torp, undier hemma

-Stafninn viðr Læ, utan tvifvel Saiholmen i sN

vid sjöns vestra strand ; der är risa gränsröse,

eta

Nềxva

Häraf inhemtas, att gränsen - när dokumentet RR

* ed få och obetydliga afvikelser sa nnt dessa tS

a' Norge, var den samma- son* är i dag mellat,

und och Bohuslän, mellan Dal och "elasis

é Dal och Norge. |

Ime



50 ben stavnske ram1 ° EFTER GRåg is.

REMSTILLING AF DEN IslANDSKEFAMILIEasy

EFTER GRAGAS, vsn v11.HALmUn. Finsen .

Indledning

Sner den oldislandske Republik*. under den iövrigt ar-a

n nyere Tid hidrörende Benævnelse Grågås bekjers mete

ovsamling ved den arnamagnæanske Commissions Forsorg

Aaret 1829 (1830) blev udgiven i Trykken, har der re

ovbog, den omfangsrigeste og i mange Henseender den

mærkeligste af samtlige Lov- eller Retshöger fra Nord er s

ldtid, i en forholdsvis ikke ringe Grad tildraget sig «de

ærdesopmærksomhed. Det var et ikke lidet HeldforVTidern.

kaben, at Udgivelsen af Grågås tillige har givet A-mLed

ingen til Udarbeidelsen af den særdeles fortjenstlige Af

andling afConferentsraad Schlegel om denne Lovsamlings

Historie og indvortes Beskaffenhed , der findes trykt i

5rste Bind af Udgaven”. Til denne Afhandling, der vel

an betragtes som en fuldstændig , skjöndt tildeeIs seom

endijs og ei tilstrækkeligen gjennemarbeidet, oldislandsk

Retshistorie, sluttede sig en i 22de Bind af Juridisk Tids

krift indrykketAnmeldelsevedIslænderen Balduin Einarsson,

vor Schlegels Resultater findes critisk gjennemgaaede og

edsagede med ikke faa gode Bemærkninger, hvilk«en An

meldelses Værd er foröget ved de vedföiede Anmær-Ikninger

f Grågås-Lovens Udgiver og Oversætter, Conferentsraad

veinbjönsson. En ny selvstændig Fremstilling af den

") Nærværende Afhandling udgjör den förste Afdelira ger eaf et

f Kjöbenhavns Universitet, ifölge en fordeelagtig Bedbmmenlæse af det

uridiske Facultet, belönnet Prisskrift til Besvarelse af den 5ua ridiske

risopgave for Aaret 1847-1848: ,Man bnsker en udvikling af

'amilieforholdets retlige Betydning efter Graagaasen. HertiI =nyttes

ammenlignende Betragtninger over de andre ældre nordiske Loves

ndhold i samme Retning”–*) Jfr. samme Forfatters Af-Haandling

m Grågås i Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed 1, S. O9-150.
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hele oldislandske Ret er endelig \leveret i 2ået s

Gesehichte Vo Dännenmark ved R . C. oannen -

orgerlighed syne. "e evneattet usaanas e

ligesom han blandt Historieskriver re, svig forde v*;

senerer sig ved et* er den reake s L

i-ets udvikling. S* “ Forfatter . a" er“.

-ATHaandlinger over enkelte Materier af den a“ 4

Retshistorie e;erer NMichaelsen at ø

u 5,ægtelig er ved *e erskjeluig - - 1.

*a « r-ettet r den slandske se: e; . 2-4

== x. I teater ere alt vundne ikke manium«lre vigtige for det 1

*D 1«al-syndighed, samt for den eorvarative unavnlig

Set- elshistorie, end f* OPattelser ar aet islamaske

"Til ae heldigere behandlede Partier hasre nav"

- rentuige Ret og Procesordrningera. NMaterier der v*

***etadommelige Colorit fortrinsviis maaatte tildrage

“-serlssomheden. Ved de com» »li«eerede Undersög=

Ssehlegel og Einarsson om Kilderne til og Udvik

er maske Ret er ialfald afgivet NIateriale for vide

seer. Uagtet alt hvad der saaledes er udrettet, t

et være særdeles meget e-et- at gjöre for et

* ra en ske Retshistorie og for Graigas 5 mangen en Bloun

**wa henstaae skjult bag Buskerne- der engang opda ,,

Neswige Gartner, vilde Prage to Ian radt de skjönnes

gave. Ligesom allerede Grågås-Leveras store On,

et af den vi

,kelhed og ejendommelige Sprog særegre Vans “

Ul den » der vil trænge ind i dens Helligdomme, Ss

for e nordiske Lov- eller RetssannHirager ses,

ø dtlöftigere - saaledes fremby, es

studi

5vr
-, Eremien 7zulla aeutschen re", *fer

væsentlig pa* Grigis grundet» andlin -

pket en» e -

Ines Armenrecht- hans i 1847 udgivne Skrig

re 1er Jury har han meddeelt en Afhandling On

es1e

Graiga, er - v
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Ö at opvise en Lovbog, der i 5ridisk Taet og pra

ø e
ses 1s1.ANvsk° A *rs p53

å i s R og æ (afs

m e" til sa - An"

ninger af et lignende, 9 , man *anne Grad afee

aal 6. nder i de hele til

Retter- Denne Familiens Medlemmers Sammesl".
A

”re ned med en Flede at \kettigheder e,
fleels dadtil i Forholdet til andre WFam\ier, deel° øs,

på11ers Medlemmer indbyrdes, wavVVede sig, sess

er tviv 1 i större Omfang ogConseovewks Waos se's s
pol- end hos de beslægtede Savover. SNG

vent= udfört, Slægtsb

& x. S” S’eø S G,

blevet fremærket, at i Folkenes VBarwaswa, e s SS

6)

S

S S . .

overordnede Samfundsmagt endvs. wwe ves * s’ s

at virade en saadan Styrke ... at aer, v Sø * g § s’s
inavid Beskyttelse, medens aer ava S AS Sy SV A” 4” S "

S” S
eontra omnes, er det naturligt, at ' ” 4 §

enkeltvis ei ere tilstrækkelige til Ø %
- e 3-atNaturen og imod andre Individler sex - / &

=e slwatt or / /
byrdes til fælles Forsvar- Nærrrese e sv, f

sluttern yttre sig blandt dem - «dler- re cMe

henviste til fælles Samliv - Hblandt aner- v Ø / 4 /Ger G.

- %
som noget Vilkaarligt, men s«»rma ern r f
ved Forholdene bestemt, Drift- IFammiliern ,
som en de enkelte Individer «orma fatter de «Organi* ”

«ør

4

ved Blodsbaandet. Hiin Samarm erssla er rase %

en Eenhed til fælles Forsvar «»s: NVedIigeholde

stod nu det islandske Folk paaa Grass-ses-L-ovens ”
lande paa et saadant förste Tri ra æ IBarra domsud *

vel var Civilisationen endog ffs r-Hans Id sviis stor --” 1

fjerne Ö , hvorfra dengang udgi = Haire Oldtid = Jl

erker, der altid ville være der= Herlighed- vel Ha-, ar”

neppe har sin Lige blandt samaelisse gerrmarsiske -=-
Love og vel vidner selve Organisatiorer af” Folkets - alle

1, 1 ikke faa Retninger om aner forstaradige 4ane, øaf

sjelede det,men ogsaa her var des s-arrs fura«dsrmagtens s- -«-Miste

r: gaen i. at hit "e"*s-, -erhe
*S- SS Æsafar.

va -sg der
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idt blev svagere -

andetsteds ved Culturens Fremskridt g° - Hae- et

blot vedligeholdt sig, men endog vandt en se*e rige

Udvikling. Samfundsmagten i Island var nemlig, som Gen

Fölge af den store individuelle Frihed, uden Kraft 5 der

aves ingen stærkt organiseret central Magt, der kunne

eherske og beskytte Individerne- Ligesom Familien i Eer

r havde Leilighed til, fri for enhver hemmende Indfls-delse.

udvikle sig selvstændigen, saaledes blev en saadan ur

nnelse af dens Kræfter af samme Grunden Nadversii,

I Hin Mangel paa en organiseret Samfundsmagt maatte

videre medfire, at Familierne i mange, Fanailieror.

let efter vore Begreber kun fjernt berörende, Retsfor.

maatte træde isteden for Statsmagten

Medens saaledes Hensynet til krigersk Samavirken

e hos det feidelystne islandske Folk træde stærkt frem

*ilien, var der tillige en anden af de ofte hos . Old.

Nationer, og ikke mindst hos Islænderne herskeradne

T» der i Forening hermed spillede en særdeles vigtig

den islandske Æts Liv. Denne Magt var Æren.

"*ærmelse mod det enkelte Medlem af Familien Hve

* som en Fornærmelse mod den hele Familie.

" Selvopholdelsesdriften sluttede Ættens Medlemmer

til fælles Forsvar, maatte den krænkede Æres

ene dem til fælles Hevn.

en dybere gaaende Undersögelse af den islandske

* Forhold til de övrige nordiske Retters Op.
f samme, her neppe vilde være paa sit Sted,

dog ikke undlade at beröre et Moment , der

Principiel Modsætning mellem den islandske

den ene og de 5vrige nordiske Familieretter

en Side- For den mod det Ydre sig sammen

milie , maatte Formuen udgjöre et Middel til

Familiens selvstændige Bestaaen. Individernes



viderne, og maatte give Familiebaandet en större Styrke,

navnlig hvor Betingelserne for dets frodige selvstændige

Udvikling ikke i nogen höi Grad vare tilstede. Her staaer

imidlertid den islandske Familie alene. Vel var i Island

Omsorgen stor forVedligeholdelsen afFormuen hos Familien,

men denne Omsorg viste sig ikke i noget særdeles större

Forhold med Hensyn til Jordeiendom end i Henseende til

den mobile Formue. Her kjendtes ingen Æjord. Aarsagen

hertil er det ei vanskeligt at fatte. Bebyggerne af lsland

forefandt et vidt udstrakt Gebeet, der afgav rigelig Jord til

Dyrkning, og Öens Befolkning naaede aldrig nogen betydelig

Störrelse i Forhold til Landets Udstrækning. Paa den

anden Side har maaskee Manglen afdetteSammenknytnings

middel været en af de samvirkende Grunde til at Familien

i Island udviklede sig paa en friere eiendommelig Maade.

Forfatteren af nærværende Afhandling har bestræbt sig

for at levere en, paa et grundigtStudium afGrågås bygget,

Undersögelse af den islandske Familieret. Medens vi,

hvor vi have fundet Tvivl, ikke have ladet os nöie med

at anföre Resultaterne, men have sögt, vistnok undertiden

paa den ligelige Behandlings Bekostning, at begrunde

disse, saaledes som vi ere komne til dem, have vi derimod

isteden for at anstille vidtlöftige Reflexioner bestræbt os for

at lade Systemet i sin Simpelhed tale for sig selv. Vel

troe vi at have leveret en dybere gaaende Undersögelse af

den islandske Familieret end hidtil er bleven denne tildeel,

at vi, trods Feil i det Enkelte, have opklaret endeel, der

forhen var uklart, og vundet endeel nye Resultater, men

vi ere dog meget langt fra at betragte vort Arbeide, som

det, der paa nogen Maade kunde gjöre Kravpaa at være
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tilfredsstillende Behandling- Hvad v troe athave leveret

det Höieste et Materiale for fremtidige Understigen

_–--

Det vilde være for fjerntliggende for vor Phan ne, at

age en dybere gaaende Undersögelse af de i kl-e, faa

gsmaal, der ere blevne opkastede eller kunne *Pkastes

nseende til den oldislandske Rets Oprindelse og uUd.

g. En saadan Undersögelse vilde derhos i Ogs for

fgive Stof til en egen længere Afhandling. Derir,

vi, idet vi skulle forsöge en Fremstilling af et ar de

indgribende Retsforhold i den islandske Samfunds.

ikke kunne undgaae at antyde de Synspunkter, Hav-or.

have troet at maatte opfatte den mærkværdige se OS,

rfædrene overleverede, Lovsamlings Beskaffenhed og

teer, af hvilken vi fortrinsvis dise vor Kundskab

Samfundsorden. Til en saadan almindeligere An.

ville vi desuden i det Fölgende ikke sjeldent finde

ng til at reeurrere. Herved ville vi da tillige finde

d til at gjöre opmærksom paa de Hovedspörgs

ær ere blevne reiste med Hensyn til den islandske

vikling og Skikkelse paa de forskjellige Stadier.

ville forelibigen i Korthed söge at skildre det

Samfundsliv i dets Hovedinstitutioner, saaledes

kjende det af Grågås og saaledes som vi af

vide at det i det Væsentlige har bestaaet i

Blomstringsperiode. -

var inddeelt i Fjerdinger, hver Fjerding igjen i tre

sdistricter (ping, várping)– undtagen Norderfjer

Vaarthingsdistricterne Gaf IocaleGrunde)vare fire–

*arthingsdistrict atter i tre Herredsforstanderskaber

briðjungr, Trediedeel). Oen talte saaledes i det

oðorð, hvilket oprindelige Antal senere blev for

* nye goðorð, idet hine da til Forskjel fra disse
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gidste- laldtes de gamle (fo
"Pret for denne "

perietsinddeling var ei de
*trative organi"

e, derimod Udövelsen af de" lovgivend, og å

Magt- I Herredsforstanderne (goðar) - som Ber

antyder - oprindeligen Tempelforstandlere – udb" e

da de i Almindelighed vare mægtige Varsvanger” oë

mora Isler IMagt over deres Treaveaeevsvæv se

fremmede Handlende förte de et S\ags ve N” e

vare d«og ingenlunde væsentligen admvns surarve *

Godernes vigtigste Hverv var derimoa Mees ø

tagelse i den lovgivende Magt , S

judicielle IFunctioner.

4° V.

ø, Aå

dleevs ve 4Ø 4 v

Godebestivinger, var 8 ø
hændelig og kunde, formedelst besaaeene sow f

porsömmelse af Embedspligter, ræadlæ5rnarves Goð

Trediedeelsmændene ved Lodkastning Moesterve'

Bestillingen skulde forstaaes

Paa det aarligen i Juni Tve------a ano” /

finder man Folkets offentlige LH- - stemaseret. Z

var Samlingsstedet for den med aner, &5v erste

udrustede lovgivende Forsamling . i sæs«es orm for

Hoveddomstole, Fjerdingsrettera - ses Fematerretten

permanent hieste Statsmagt eller faste Domstol

pslænderne ikke.

Efterat den til Island fra TNorge undvandred

var i Aaret 927 vendt tilbage fra DSI orge , Havortil

rejst for at samle de förste Love fe»r «d«era islandsk

gjennemreiste hans Fosthoroder Grfrnr geitsk5r (

hele Öen, for at söge et passende sted for Ingb

aarlige Folkeforsamling, og Haane- Ves- Ekunde il

noget ved Naturens Vildhed og Dristfstaed rasere na,

skjönt, noget for den alvorlige isla rad=ke National,

mere passende Sted, end den ar dste og stej

gjennemskaarne, mod Nord af Hadi fe IFjelde , me

, tore Indsö Pingvallavatn begrændsede - Le
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, islandske FA**

oar Aaen i Årness-Ping gyens sydvestlige Deel- Her

blev Althinget sat” i Aare ogo, og her vedblev man at

des Begyndelse - skjsndt
holde det indtil dette Aarhundre

... anske Konger * fra den

Her holdtes net
rigtignok under de norske o

tidligere aldeles forskjellig skikkelse.

fri islandske Folks Forhandlinger under aaben Himannen,

offentligen og mundtligen- -se, anta stemmeret den lovgivende Forsam

ing, lögretta, Lovretten» tilkom Landets oprindelige eller

gamle 39 Goder, hvorhos fra Sönder- , Vester- og Oster.

Fjerding, hvor der som bemærket kun vare 3Vaarthings

districter, for hver af de 3 rningsdistrieter, medtoges een

Mand efter valg af de * g, der i Districtet. Hver af

disse 48 Mænd, der toge sæde paa den midterste af trende

e, Bænke, valgte derhos
sandsynligvis i Qvadrat opstille

ere (til umráða. meö sèr)

af hvilke trende

*vende andre Mænd, til Raadgiv

r: i visse Tilfælde som suppleanter

ænd den ene tog Sæde Pa* den forreste Bænk foran

f: og den anden bagved paa den dertil bestemte

d. Det hele Antal af Lovrettens Medlemmer vrar.

e es 144, hvortil endnu ko" Cyens to Biskopper, samt

hæn sendt (ldgsögumabr) - der toge Sæde paa Midt

en. Paa pladsen indenfor Bænkene maatte, naar Lov

undtagen tvistende Parter,
p

etten var samlet, ingen sidde
Udenfor Bænkene befandtes

3 Gange
a:: sager at andrage

ti midler år Tilhårerne. Lovrette skulde samles

en til 14 Dage bestemate Thingtid, og iövrigt saa
eller Fleertallet af Lov

som enten Lovsigemanden
vide. Endelig kan det efter Ud

efter Sagaernes Vidnesbyrd

endog

158

Ofte

"ets: Medlemmer *

ra eps sene i Grågås, samt

F*e paatvivles, at det stod enhver Statsborger »

–p.,Udg. I, s- 6) synes-

alt me meiri hiutr manna CL-dgret"
re s forstaaes om Lovrettens Medlemmer, jvf. pingskapa-P c 9,

, 72, men ikke som i oversættelsen om majorforpe” pars.---. I
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Rrns RN 1s, AN bKB pA Tren and f

øl ovr
et

uagtet Haan ei var Me", etning ten - frit for ;

1552, tiv et til Love og " Se eraf opford"

tter til at træde sammen

Tes vrettens förste Hverv Var Valget ar Lovsig" ge,

er - er de tages af Lovrettens Midte ever aae."

og fx ragerede i 3 Aar men kuunde g5envælge° e v°e

mandern udövede en dirigerende NMSw WAsve K, .

fTorskjelli , - e. ø" «S er

til de orskjellige Institutioner vaa Awwg ø S s

kunde han, som bemærket, opforare, W ovreve Aø p- S** S

maar Haarn fandt for godt , Ø

ligesomra V

den f5rste Plads iper dler s v s” 47 f *,

Aabning fandt Sted, idet de til isse ev * 4” 7 v .

Dommere bleve förte til det for Sev / / 4% 47 8 k,

for at give de procederende Parter I-evis-vnea & W
Signalet til Samling gav har veau aBat sis IMe %

I Lovretten havde han Sterrara- ” %
og i Tilfælde af Stemmelighed. s-siæaldt det MResv %

han havde erklæret sig. -v-sexxannerne %
var dog hans Forkyndelse af L- overa e Fra Lov

berg). Man paaviser endnu det Sted - som hos 4

skal have baaret denne Benævrelse. "er, aflang af 2% 4%
væggede Klöfter dannet Holm . Hav-or-tsu ses 4"

kunde skee fra den ene Ersde ad er smaal sti - -- 4%

stændighed, der ei var undern IEe ty-«drning . Havor

lystent Folk let kunde fristes tiI at gierrarme ---

Magten 3 paa en Klippeforhö5ining paa Midten a-, f *
var sandsynligvis Lovsigermarn«d«ens E”Iads . med Ee- jø

1yttende Folkemasse befandt sig Ihi i rasi «f es KIöfter, Aaå

prungraa Lavaslette. Det var Lovsfgrenaandens 1 - -

Lovbjerget at foredrage der HneI e gjeldende o- E ITig

Lobet af 3 sommere; alene varerer er Thingsss-s --,

opingskop, navnlig Processer2 =ke ork, S-
sommer. Lovene maatte Haa roredrage Saa S- st ry

, ikke Het nogen kunde vide synderligt bedre ess s-se

--s
S/
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kelig Kundskab dertil . kvande

I Forbindelse, her

manglede han selv tilstræk
- dige.

han raadfire sig med 5 Lovky" -

med stod den Regel, at enhver "V Lov tabte sira Gyldig.

hed, naar den ei hvert tredie Aar blev forkyndt fra Lov

bjerget. Lovsigemanden var fremdele" pligtig til- efter Op

fordring, at give enhver fornöden Oplysning om hvad ,

Var gjeldende Ret (lögmál), hvorimod han ei behösveae, af

indlade sig paa at meddele Raad- Endvidere bekjendt.

giorde Lovsigemanden fra Lovbjerget Benaadninger tilstaaede

*f Lovretten. de vigtigste Momenter afCalenderen for de
ø -

sommende Aar , s. v. og i det Hele var -ev bjerget
k

Stedet f, alle Bekjendtgiörelser til den forsamlede Mængde.

er fandt ogsaa en Slags Bebudelse Sted ved Sagssösgeren

af den Sag han vilde anlægge, ligesom ogsaa Stævninger,

*avidtsaadanne gyldigen kunde iværksættes paa Thinget,
fra ovbjerget hditideligen rettedes af Sagsögerne imod

Sagvolder -

V gaae nu over til Lovrettens lovgivende Virksom.

hedder det, . skal man rette sine

1ögrètta – , og vedtage

e I Lovretten 3

ove° deraf Benævnelsen

"Ve Love (nymæli), om man vil”. Grågås giver en Frem

stilling ar Forhandlingsmaaden i Lovretten ved Meddelelsen

af en authentisk Fortolkning i Anledning af en mellem to

Preseederend, Parter opstaaet Meningsulighed om den rette

Kunde en saadan Tvist ei

F -

“aelse ar et Lovbud.

i * D Kristinr. j5or1. ok. Ket. cap. 45. Denne Regel staaer der

in De er ”stnok ikke i nogen directe Forbindelse med Bestemmelsen

Et *ovsigemanden valgtes paa 3 Aar, saaledes som Schlegel

g-r * antaget (i hans Udgaven af Grigais forudskikkede Commentat.
• - - -

döse * 42), hvilket fölger af, at Lovsigemanden jo kunde f. Ex.

“ ”, forinden hans 3 Aar vare tilende, ligesom hans tildeels

1...en Anskuelse stöttede Mening, at Lovsigemanden tilkom

*** æa ee de romerske Prætorers analog jus edicendi udentvivl er aldeles

B- ST- e *ledes som ogsaa sveinbjörnsson (Jurid.Tidsskr. 22B.S.

2 os tildeels B. Einarsson (sammesteds S. 26 ff) have antaget.
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rs s 1s. Avnske r" * sen,

fS0flt (S de
- e

finde sir Afgjörelse ved at "vend, forskjemge
skrifter af Loven, blev det Ved -

Lovrettera (ryðja lögrèttu). 6 kommen
de Part

sig «Ha til Lovbjerget, og retter

under Tikal

Vidner - en solen Opfordring til aue, GoðMervne og

mandera Dm at gaae til Lovretten Gsaaledes “

Stedet , Hnvor Forsamlingen holdtesy og \\ se.

for at give Forklaring OVer Lovbudet s saNee *

henter -salgjelde". Jeg opra vaavove
(beiði ek Higbeiðing) slutter han. Efteratvove"

hvem det gjaldt Straf dersom de en Wav er tor

**es Seae, e L’

den ene foran levn avaew

fremstaae nu de tvistende Parter. fr«er seette New

Lovbestemmelse, og udvill, de nr.

- **satte Newat denne Plaidering var tilende fandt MRaadse

blandt Lovrettens Medlemmer e *vorpas, Lovre

paa Midtbænken – som det sS7 ra es ar- N7 edleor

der havde givet Anledning til *Ters-arra 11. se,

træden - opfordredes til at erklære - --, fo

man vilde” at Lov, skulde -er- i

Henseende- Undladelse af at siv-s

med Bod samt Fortabelse ar ****seværdige,

tetens Mening giorde Udslaget . Ps= Ivestod

af idet mindste 12, aflagdes fr- Hegge si

Motivering af de modsatte TMTerai rager- Iedsag

tum ealumniæ. Den saaledes sivra e aurt Ha,

tolkning forkyndtes derpaa hesi tid erige ar -

fra Lovbjerget i samtlige sterrarameEverettigen,

mænds- eller i manglende Fald, SurppHears terres

At den saaledes beskrevne regergsraad

anvendt ei alene ved authentiske eter;
af opstaaede Retstrætter, men e; Ira

ny Love (nymæli), ifölge et derti angre

1849.

k

Opfordringen, have indtaget da
e

sine to Raadgivere,

å

«den

Steraan
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under Lovens Taushed i saa Henseende, nepPe at kunne

betvivles. e

Hos et Folk, der kun havde een bnnet r **edsrmana

– Lovsigemanden — hvem derhos, ved Sidern ag- hans

dirigerende Virksomhed, samt hans pligt at være der Organ,

hvorigjennem Folket öste sin Kundskab til den hele sejeldende,

Ret, ingen anden Myndighed tilkom end hans *enarmerer Æ

Lovretten, hos et Folk, der ingen andre *etsudgine,

kjendte end de med Lovsigemandens Bestilling Os; det.

*arlige Althings Afholdelse forbundne Omkostninger. ne,de

der naturligen ei være Tale om nogen administraf,

*gering. Hvad der andensteds vilde henregnes til Admini.

*trationens Sphære, hörte her til Lovrettens Ornraad,

Saaledes tog Lovretten f. Ex- Beslutninger om Dagen for

Det samme*mstolenes Sammentræden paa Althinget.

dedt om Bevilling til Ægteskab i dispensable Grader. Ti.

*else til Forlig i Misgjerningssager, Confirmation paa

For samtlige saadanneerskjellige Arvepacter o- s- v- e

eslutninger. hvorved saaledes en Dispensation (Iof) ind.

*namedes fra den strænge Ret, gjaldt imidlertid en særegen

- Det var i saadanne Sager tilstrække.
- erhandlingende

og Raad.ige. at den midterste Bænk var fuldt besat,

sverne, de, ellers sad paa den forreste og bageste Bænk,

unde endog, i Tilfælde af Godernes Udeblivelse , indtage

disses Pladser paa Midtbænken , hvorimod man paa den

;raen Side her fordrede Eenstemmighed, en Regel der i
Alesse Sager, hvor en Undtagelse skulde skee fra Loven,

ligesom den uden Skade kunde gielde her,

vp

* naturlig,
vp- e - -

** ei, som ved Beslutninger om Love, positive Resul.

Vare nödvendige. Endog en med lydelig Stemme

--- Protest udenfor Lovretten af en af Goderne , der

-esse: ikke sidder paa sin Plads, er tilstrækkelig til at om.

e den fattede Beslutning. strafen for Tilbageholdelsen

. -



ts
k, "tsa -

it votum var her 3 Ma 1, * n

g5relse af Lovgivningssage" d - to

va have endnu i Korea omhandle per,
a A1t Hinget. Den dömmende Funetion var hos le"

ø

gør-deles skarpt adskilt fra den Vovgivende, nog

navn Iiger synes at være miskjendt at sovegel. se,
IHIv er af Fjerdingsretterne gjaldt sovo - ev oe” se s?

Beboerne i den vedkommende Fjerav. vyewe e” s” S.

Goder valgte hver en Dommer tv vSversvøse ø” 3 s S*.
ledes bestod af 9 Medlemmer 3 var, Sve y%ø S. 3°

gamle Goder maatte enes indMoyr«Mes OV, < % ø ø, ”, s

9 Dommere til deres Fjerdingsret
e Ve

efter AIthingets Aabning,
e dem r5rste Les '

(Althinget begyndte altid Dæa era Fredlag OS, /
A

era WProeesså ,

ø

Dage) – fandt fra Lovbjerget /
Goderne med de afdem valgte Dormannere ser mo" /

i Spidsen- Efter at man var er-orsarmer en A/

Fierdirass rettererne A*

enhver af Goderne der ar -e, valg

sigemanden til Sæde for

ned", tilkalder to eller flere Vidner- . --ies timad

s

66sætter

") NaarDahlmann II, s. 19o forudsætter-, at
e den he 2,

Forretningsorden har været den sjeldlemde ikke alene mé

til Dispensationssager, men ogsaa med HIens5-ra til sager” A* L* 4

andringer i Lovgivningen, og at «dler-ira o«d «de ovenfor an jø

stemmelser i Grigis, om Fremgran ersraead en ved Medale” k

authentiske Fortolkninger, skulde være indskrænkede til ----- If

Glasse af Beslutninger, saa modsigeres denne MTerningr, hv-d,-r- f

naves et argument i udtrykkene ... es- er es er ers- j f

foruden af Udtryksmaaden i detHele og Gara eren i rremstilli, se-- 1r/

Iigen afBestemmelserne om den neIe sol ermane -1verige Fo. r- -»

,aade, der fandt Sted ved authentiske roreolkninger, s- d Mig

syne- ganske at svare til den A1vor - der maatte find, /

ge, ingenlunde mindre vigtige sesueniræer er er S s-ser
ning til den saa at sige summariske Arg-jdsrelsesmaade, -seer- 7p7

sted ved rnationer St
I * "S -C- og/

-r

fin
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paa" siger han, at jeg dnævner denne Mand TN. N. Gdet

natte i Almindelighed ” en Mand af Gedens eget

om alle de Sager, der somme he

Lov er pligtigs at ås.Ge
Distriet) til at dömme
for denne Ret og som ” ifölge

, sagsögere" og Sagvolderen til at

om, og jeg indbyderrydde (recusere) denne Domstol", 9: * ” Jess vadnævner

en lovmæssig Domstol" * slutter han. Rydnings- eller

Forkastelsesretten var knyttet til lovbestemte Indsigelser,

Iforveien (sarramme Dag
f. Ex. Slægtskab og svogerskab e

eller Dagen för) har sagsögere" offentligen fra L- ovbjerget,

rettet et Spörgsmaal til samtlige Goder angaaende til

hvilket District den Sagsögte hjrer, for at kun ramme vide,

for hvilken Fjerdingsret Sagen skal anlægges , Paa Havilket

Spörgsmaal Goderne under Straf ere pligtige at svare.

Ifölge den skete opfordring til Rydning fremkommer nu

Sagsögeren og sagvolderen med deres Indsigelser , efter

aflagt Ed. Jeg tilkalder vidner paa at jeg sværger Ed

Daa Korset, Loved, og siger det Gud, at saa vil jeg rydde

Dommerne af Domstolen , s” jeg anseer det sandest

rettest og mest stemmende med Loven." Forhand

:ser, om Rydningen fandt Sted under lignende Formali

Dlr. ligesom ogsaa særegne Bestemmelser findes givne

de evismaaden af de fremsatte Indsigelser. Istedenfor

vde Medlemmer af pornstolen vare Goderne pligtige,

er star Bod og Godebestillingen Forbrydelse,

Paa den af Lovretten til Domstolenes
at

adnævne andre.
atter Goderne med deres

;rne bestemte Dag drage

er: Dommere og Lovsigemande" i spidsen ud til

De sig s: for Domstolene- Derhen drage ogsaa Sagsögere

a F” af hvilke hver kun maa have e" Fölgeskab

- and. ved Fuldmægtig kunde Parterne ikke möde

«De - Retten. Derimod stod det dem frit for at overdrage

anden , altsaaS= til Sögsmaal eller Forlig til en

es at denne fik fuld Raadighed over Sagen; dog kunde

- og ”
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nf f
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yns FN stavns A. " r ren,

ske

, il-se undtagen nogle je lana *regne

drage sagen endnu til en tre", - ffent

er rigs ikke til, h" der vel
ve, ri Forlig ei kunde sluttes wden Lo,

tykke - saavelsom ogsaa Sager , der Vkvde

enhver statsborger (actiones povw\avesy. Sag

efter er ved Lodkastning mellem We arverne \v

Den som Loddet har vrvere væðe

Jeg kalder Dig N. S. oer W

vidnes byrd om atjeg byder N. SS - s v ke V.

sige eller den Mand, hvem Forsvaret re, r *

er overdraget, at lytte til runs, Eas’
mins) og til Fremsigelsen af ri, Sass- S-se)

S-s

ordern

Rettern -

o. s. S" ,

Lovbud for Retten, saaledes at D* oxx reservev A/

over Domstolen”. Efterat , , ,,

calumniæ begynder han igjern. .N- N. o å"
jeg til Vidnesbyrd, da jeg stev reel. - OS,

– A”,hövedes ikkun Lysning M vm og '

=a Magst e\

fra - >v Hojerset – v

for den og den Sag”. Han for1s 1a -er- r, at

under Indstævningen har sagt «D ses raavrmlig ae”

--LPera ra e saalede

Bödesags «D - s. v. D rremst, 44
nne l Stev ra i rmgen GLysni"

IN. N. Fjerdingsret”. Efte u-at Stev-rnevidnerre”

lignende solen Maade have er1-1æret , at de afS-3

i sin Tid ere blevne kaldte ti I N” i dra esI»Sv r«I om Stax

og gjengivet de af ham ved der Leilighed brugte

gamt til Slutning erklæret,

han i Stævningen har

Sag (Fredlöshedssag,

; Overeensstemmelse

/

nedIagt

at de num sana Iedes erv

i,ære dette deres Vidnes Hyr« for- Fjerdingsrette,

sagsögeren nu over til Bevi-rre-et- Grig;

3 Arter af Bevismidler, vidne - Gv i tr» i - vattar, vætts

, end Gsannaðarmenn) og I«v i r- I Tee Hsnmænd Sa Sw

en sieldent (f. Ex- naar SIægtsIka E skride hep; *s

Eiendomsretten til den i HvaHer fra n cifre mass

s, s



sammere ram111.1 eas” *"* Aåes 4 s.

, o. s. v). vidner synes kun at være Plevne

naar de i Oieblikket solenniter vare ar Ved

blevne opfordrede til at afgive vidnesby rd (v, åttorby

de havde hört eller seet- Det hyppigste Es eviis

ar kvibr, den islandske Form for Juryinsti*ationen,
ntvivl væsentligen er beslægtet med den enselsk,

avnlig i dennes ældre Skikkelse, og der ner Inned

en Modsætning til den svenske og danske Form

Kviden udmeldtes enten af vedkom rmende,

»g bestod af 5 eller 9 Bönder der boede g det

ste Nabolag (násæti, jvfr. den engelske Ætets er

to) enten ved Sagvolderens eller Sagsögerens Hiem,

ved det Sted, hvor Factum havde fundet Sted . (búa

- Nabokvid) eller ogsaa udmeldtes den af Goden, der

der foruden ham talte 11

Fen 1.

elv var Formand i Kviden ,

lemmer, valgte af Godedistrictet uden Hensyn til

endelig med Hensyn tilæti. (tylfarkviðr), ligesom

eta foregaaede i Udlandet (navnlig Dödsfald eller Drab)

* Parten udmeldt Kvid anvendtes, bestaaende af 5

ændere (vårir Iandar), hvor saaledes den territoriale

“"eation var udvidet til hele Landet, men af hvilke

ndste 2, maatte have haft Ophold i den Kopges

- hvor Factum var foregaaet, paa samme Tid,
eller *ere,(fangakviðr). Kviden gav Udsagn, (kviðr, kvið.

Ibury r), efter subjectiv Overbevisning angaaende enkelte be.

- i detn;

tige”

Udv-5 2 * nyt interessant Bidrag til Juryinstitutionens historiske

d. Skine *fgiver Michelsens ovennævnte Skrift Uber d. Genesis

s”: hvor dog de forskjellige Juryinstitutioners rette ind

Æa een S. Forhold neppe turde være opfattet med tilstrækkelig Skarp

e-ra - neon Forfatteren er i Vildfarelse, naar han taler Om

in - enter i Norge , hvor ingen saadan fandtes, hvorimod

sti Mk *De vrer. and Mededsmænd Institutionen, der i sverie Og Danmark

De p * Fra euel; "Nævninger, vandt en rigere Udvikling, bygget paa det

se Grundlag, end i noget andet Land.
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stemte Faeta. Kvid s"

- dant havdes.

aar saadan sted enten i
mærade re maatte finde S - g”Jø

e e. (1%

miraget - og i sidste Fald forinden Retsforhen e,
pears-radelse, hvilket ogsaa gjaldt om de vidner, e A

bruge i Processen. Ikkun med WHAevasNw vV rs" se
N Sø* ” s° o?”

, er under selve Proceduren vævset ”se *s se* s

goders «om en saadans Dannelse endwa vew” ø° e° SS

Har nu Sagsögeren en Kvåd at Syre s

meldelse """
e IIe

Hjemmet er

S S* 3 s S

opfordrer han de udmeldte Kvidvævea ww. v° **s s's Gy

et af Haarm nærmere betegnet Sted, tore æA. g” Ø 4 ,4° Ø 4 3° s Gy

den af ham paaberaabte Sössmaaa\ssgrav ", ” O) *S e. S S

Ø

Sagvolderen til at foretage MRy arv, æK Sy %

sammensatte Kvid. Efter Rydninger arve
Ø

afKvidmændene, hvorpaa efter forum dagsaaet OS A// 4 Ø S

sigeren samt efterat samtlige Kvidrasera Ø 4

af Kvidmændene – i 12 MHavn«ls Kv i da Gosaen g9 / Æ

– fremsiger det vedtagne Resultat . hvorva” A/ 4 )

erklære ... dette Udsagn give vi alle” - - sags % A y
træder da atter, tilkalder vid ra er paa det vø V

Udsagn - og , dersom han ikke har flere Bev" 4%

forelægge, opfordrer han Mod parte ra til at tage 4 f

i Sagen- idet han recapitulerer «den Haele forega° a 42
re. Undertiden fremsatte da Sassvolderer sine %

samledes undertiden derimod fremansattes Hasaarn en - * ø.

sigelse ad Gangen, hvorpaa
da sags igeren re

Ligesom en Feil fr

, en af Parternes side - 4. al

af de processuale Former ned fæ5rte Talbet af Sagen, -
desuden Straf, saaledes gjaldt det Hn er væsentlige l

en conseqvent gjennemförte Fr, r-Haand Iirgermaxim -

geire sin Modpart ved subtile sirad råse Exeeption, Sa- al f

- e - - fst

1) 1 Tilfælde af Meningsu1igne giomrde vaaioritet,
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naar begge parter intet mere have at - er:Dommerne” Function- per e Sid a et Re

sumé (nreing) af hvad aer fr” sagager 1t e er frem

lkommet , “ anden af dle af sagvolderen retagne Rets

9 - - -

handlinger give Do" me euige o0.ne: . frem

t e -

siges dette emten Sag, 3ge feren l e; af Sag

sögtes eftersom emt - tnævnte eller en sidst

» - mener,* -vi d&5nævntes paastand * 1fölg°" “ , h 9 fter ID &timme

en Lovdom, de vi do e - Do onnImen

fölger – og saalede° döm vi a pen en dömme

vi aller gjemtage mdr pkun ber, derimod

- - e 1

ikke blive enige erholde” ikke nogen & E ser- men

1ening° nogen redie gave*

utvivl strengt til

de tvende astridende -

ma oldt s19,

der vistnok ikke

de tvende paastandensdvendigt at bring” sage" for

Femterretten (fin” 5mr) for

, older begiv
e mig" sige"

Baade Sagsöger* Sag
Jeg beder mine vidner at vidn

(nemlig
t de have

for sig at jeg paalyser dem

der have dömt imod parten) eIM. Auld

dajmt imod Loven." -

renten bes" af 4 rylfter er lige

som Fjerdingsdomme" 1 , eldte- , Goderne

i 1et Foregaaende 1,emærke at Godern

tal var 39 , - re Nordere
Hav er af de andre röiedes

I 2 rasye Goder. rorsgelse *

net«»p Sted i Anlednin

J: da en Dommer- undtager
Ær maatte forer* aalbyrde” oIMM tjdnævnelsen e

mere fra Fjerdinger Forude" det omhand e, Til

retterne” viedlemmer ikke ku e, blive

fælde, hvor Fjerding
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mes 1slANDsk * *ren aan af

rr6 "Ssa -
ermige - anvendtes Femte unde 8 SOnn Appe

f, saavidt man for samm° S Paaanlee, de i r;

et terrae afgivne falske vidnesbyrd , ligesom den ".

h-Ie -Jurisdiction i nogle faa andre Sager, ,

stil-I-e Isessager. For denne Ret waarte parte te"

en xxx eget stærk juramentum ca\ve, ses

verde Mededsmænd. Af de As vssvere *er s
e &

Sagen ei skulde tabes, de 12 vac\tages Swa" o? e s° s

de til oversblevne 36 dömte efte, Yevrove v? vø o

af Sterna melighed blev i Regler, ae, S sveae e. 4 *9
S-s

Cy

Ø ø «S fS,

Ø ” -S

Femterdommerne udnævntes, låsesaasværvWo 4 *

dingsretterne var fuldbragt O
se s savove 4 s

deres Möder samtidigen \ge W 47

det anderledes. Udentvivl ro, r, K

e ive VSevstörre Værdighed, gav mar a-, Sa Ge

saa i Femterretten anvendte

- naar ilslse w ove ",
Ø

\O

Rettergangsmaade Ala ara «dler- //
e - 9g essaa Ka er s-5u at aer A/ /

nalitetsprincip, der anvendtes i Fier«Min sesretvet / /

inden vi, efter nu at have sle i 1ar-e t mange" A/
paa Althinget, gaae over til de Irastit- 5e, r, er ø
thinget, hvori Folkets offentligs«e Liv s-ttrede sig ø

ikkun endnu tilföie een Bern er-I-r. 5 ra ses - Det vil ø° r , ”

til Tvedebringelsen af Medierrarierre i 1 ovre." L’

dingsretterne og Femterrette ra . --

trætterne fremtrædende Vidra er og Kvider o. s- -*
fordredes et, for et - tyndt H»e fTo I k«et La ra HI og p---

Lavastrækninger og Fjeld Hineder «»ring i v et Sted, s

hvor Althinget holdtes, ikke s-, - SS- r54

og dog vide viaf Sagaerne, at der i e Inna ragledo,

Thinget, og af Beretningerne Is 1ra re vi sI 1tte atA, MS- -I

Tingbesögende vel undertider Hele P =g i de mi, s- I et

Tusinde. Til denne forHa«oIclv i f- stærke Con

Par uende. ", "s -ste/
,dentvivl ikke lidet den Besterrara-e s 3

S-s*S. I/

y,

sanat t i aa IIe u



I70 nrN IslaNoske FAM1L1ERET erten griq As.

-

Besiddelse af en vis Formue" vare pligtige til at betale

en Afgift, pingfararkaup (Thingreiselön), naar de ei

indfandt sig paa Althinget, hvorimod de igjen naar de

mödte paa Thinget, erholdt en Godtgjörelse der ud

rededes af hin Afgift. Men denne Afgift var tillige

en Census for Deelagtigheden i vigtige, statsborgerlige

Rettigheder. Den der var mindre formuende end at

man kunde paalægge ham en saadan Afgift, kunde

ikke være Dommer, ikke Medlem af Nabokviden; ikkun

indrömmedes det ham at være Vidne og undtagelsesvis

Medlem af Godekviden samt vel ogsaa af fangakviðr.

I Communen havde kun de Stemmeret, der betalte ping

fararkaup, men det var rigtignok ogsaa dem, der saa

skulde erlægge Tienden og bestride den eommunale Fattig

forsörgelse*. Ogsaa fortjener det at bemærkes, at

Goden kunde paa Vaarthinget opfordre sine Trediedeels

mænd til at gjöre Reisen med ham til Althinget; dog

synes ikkun en niende Deel af disse at have været pligtig

til at ledsage ham. Iövrigt var det Pligt for Goden, at

skaffe sine Trediedeelsmænd Plads i hans egen Bod paa

Althinget, naar disse forlangte det.

")Man skuldeværei Besiddelse af enten en Ko eller KosVærdi, eller

et Skib eller et Net for enhver afdem han havde at forsörge, samt for

sine Tjenestekarle, og desuden enten enOxe eller Hest, hvorhos der

iövrigt ei maatte mangle nogetafdet nödvendige Huusgeraad til Boet,

Vigsl. 25. jvfr. pingsk-p. 4.—*) Da Biskop Gissurr forinden han

deelte Landets ene Bispedömme i to (Aar 1107) lod foretage en

Tælling af Landets Bönder, befandtes i östfjords-Fjerdingen 7 hele

(eller store) Hundreder (= 120, altsaa 840), i Rangaa- (Sönder)

Fjerdingen 10, i Breiðfjords- (Vester) Fjerdingen 9, og i Öfjords

(Norder) Fjerdingen 12, store Hundreder, altsaa ialt 4560

Bönder, men utalte forbleve de, som ikke havde at betale ping

fararkaup. Islendingab. c. 10. Den omhandlede Afgift er Grund

laget for den ved Jónsbók (begnskyld. c. 1) indförte endnu be

staaende saakaldte Skat”.



bestod afmindst20,med denafThingreiselönnens Erlæggelse

betingede Statsborgerret udrustede, Bönder. Ordinære

Repsmöder fandt Sted om Foraaret og Efteraaret. I

hver Rep valgte Bönderne 5 Anklagere (sóknarmenn),

der skulde være Jordeiere, hvis Hverv det var at an

lægge Sager for Brud imod Repslovene, – disse An

klagere kunde da forene sig om hvem af Repsbeboerne

det skulde tilfalde hver af dem at före Control med—

samt udföre adskillige administrative Forretninger, navnlig

med Hensyn til Tienden og den communale Fattigforsör

gelse. Disse offentlige Anklagere valgte atter tre sam

komumenn, der havde det Hverv at paasee Overholdelsen

af Reglerne for Repsmöderne, og navnlig inddrive den

Mulct af3 Mark, der maatte betales af den fra Reps

mödet modtvillig Udeblivende. Paa Repsmöderne toges

Beslutninger med Maioritet. -

Det samme Liv, der i det större yttrede sig ved

Procedurenfor Fjerdingsretterne ogFemterrettenpaa Althinget,

gjenfinde vi i det mindre paa Vaarthingene. Disse Thing,

der som Navnet antyder holdtes i hvert Vaarthingsdistrict

om Foraaret— i Sommerhalvaarets 6te Uge efter Islændernes

Beregningsmaade – og ikke uden Tilladelse af Lovretten

maatte vare længere end en Uge og heller ikke iAlminde

lighed kortere end 4 Nætter, havde ingen legislativ men

kun en reen judiciel Characteer. Vaarthingsdomstolene

bestode af36 Mænd, valgte af Thingdistrictets tre (gamle)

Goder, hvilke tillige förte Politiopsynet paa Thinget. Vaar

thinget var Værnething for alle Thingdistrictets Beboere,

samt for de udenfor samme Boende, naar de samtykkede

deri. Sagsögeren havde frit Valg om han vilde anlægge

Sagen ved Vaarthinget eller ved Fjerdings Domstolen paa

Althinget. Alene Bödesager indrömmedes det ikke at ud
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sætte efter Althinget. Blev en Sag anlagt ved Vaarthinget

afgjorde dette ofte Sagen i eneste Instants. Alene naar

Dissents fandt Sted blandt Vaarthingsdommerne – den

dissentierende Minoritet maatte dog, som det synes, ud

gjöre idet mindste 6 Stemmer, – samt tildeels naar

Indsigelse giordes mod Bevismidlernes Ægthed, kom

Sagen endnu for vedkommende Fjerdingsret paa Althinget,

hvorfra den, som oven bemærket, da endnu kunde skydes

til Femterrettens Paakjendelse i sidste Instants. Proceduren

ved Vaarthingene var i det Hele den samme som ved

Fjerdingsretterne. De Formaliteter, der gialdt paa Al

thinget, var man pligtig at beholde; derimod stod det

Districtsbeboerne frit for efter Overeenskomst at tilföie

saamange Former man fandt for godt ".

Men ved Siden af Vaarthinget finde vi derhos en

Rækkeafoverordentlige Domstole, dannede i Almindelighed

ikke afGoden, men vedValgafde modstaaende Parter iAn-

ledning af opstaaede Retstrætter. Navnlig fandt saadanne

extraordinære Retter Sted i Landboforholdene ved Trætter

om Jord, og RettensSæde var da paa Aastedet. Afdenne

Beskaffenhed var den Ret (skuldadómr), der efter For

anledning af den Afdödes nærmeste Frænde, afholdtes i

den Afdödes Huus for at pröve Creditorernes Ret til

Fyldestgjörelse af Boet. Blev Sagen formedelst Uenig

hed ikke afgiort ved skuldadómr, indstævnedes den for

vedkommende Fjerdingsret paa Althinget. Af en særegen

Art var den Domstol, som tjente til at fuldbyrde Straffe

dommen, fránsdómr, der, ifölge Opfordring af Sag

sögeren, afholdtes 14 Nætter efter Thingets Slutning(vápn

*) De kun sparsomt (Grig. Vigsl. 58. Islendingab. 5) omtalte

Fjerdingsthing (fjörðunga ping) for Retssager imellem Parter af

forskjellige Vaarthingsdistricter, men af een og samme Fjerding,

synes at henhöre til en ældre Periode, og i det Hele neppe at for

tjene nogen særdelesOpmærksomhed. -
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atak) og «- = - nedes ved Udmeldelse af G,den. Ved sa"

lige disse «==xtraordinære Retter finder man den gam

1

solenne E”----smaade, densamme Forlastelsesret, de gam

BevismidlV «-en-- den samme alvorlige Grundtone, som ve

ordinære Es--tter. Til Afholdelsen af disse overor

Retter anv-«en «dtes ikke sieldent et anseligt Antal Meo"

Saaledes Ikwx ra de en engidómr til Afgjörelse af Sa o

Trætte - Eiendommen til et E,
r Vke 4

med færre Mænd end 47. gstykke, ik 4, e

Et ræa e«d den ejendommelige Procesmaade aval" **s

finder mava i de i Grågas hyppigen omhandlede vor ø.”

og Sk5 a= forretninger, i de ,der höitidelige * Ø

og i A-M wwnindelighed ved Haandslag (handsa\) 3 A”e

Contraeter o. s. v. *

Lig;***om vi have seet at den 1ovgivende og A5* 2
ø 24%

"***ea paa Althinget ejen indes i aet manareve A” 2ø

- saaledes havde ogsaa Forkyndelse” 4. A*

Lovtierset tildeelg en Analogi i den Bekjendtgjör” -ør

alle ers Sommeren paa Althinget vedtagne nye Lo" 22
de ”sseste Puneter i Aarets Calender, M15dletiden til -
Aars Althing o. s. v., der efter Hjemkomsten fra Alth 44 a"

i den sidste Halvdeel af Juli eller Begyndelsen af A*

Maaneda - fandt sted paa det saakaldte Mei - der ho 24

Paa samme steg som vaarthinget ved Distrietets treG4” -
af aville, een altid saavel Paa Vaarthing som Pa°

havde det 5verste PolititiIsy ra og navnligern foretog,

ævnte Bekjendtgjörelser 1. f Hovedthing 1- 11

- re Thing regnede Islaenderne for

Wing), Althing, Vaarthing og Ietid 2.

s

- e O rordrin

*) som de s, hvor tillige stæv***** er: va--

- v. randt sit navde Lovbjeree“ Crhinghoi)- -

vingene et gi aen saakaldte Pre

O,

der maatte *
- taaende » -

ay sorsaavidt de pnkeltheder * I et Overas atin være 1evne frer*

e i Inå

Vage fra tidligere Fremstillinger 2 eiIer en

  



174 pen 1si.ANnske FA vil L1rnet EFter da KgÅs.

Efter saaledes at have betragtet den islandske Fristats

legislative og judicielle Hovedinstitutioner i deres Omrids,

turde det blive lettere for os at danne os en Mening om

den islandske Rets Udviklingsmaade.
-

De Beretninger, hvorafvi öse vor Kundskab om den

oldislandske Rets Udviklingshistorie, ere faa og tarvelige.

Vist er det imidlertid at denne Ret væsentligen kjender tre

Stadier i sin Historie.

Det förste var Grundlæggelsen af en fælles Ret for

den hele vidtstrakte nybebyggede Ö ved Ulfljótr, i For.

bindelse med Oprettelsen af det aarlige Althing. Denne

Begivenhed henföres, som i det Foregaaende bemærket,

til Aaret 930. En norsk Mand ved Navn Ulfljótr”,—

saaledes fortæller Ari hinn fróði (död 1148), vor vigtigste

Kilde i hele denne Materie, i hans Islendingabók c. 2

– ,var den der, da Island vidt omkring var bebygget

(det var omtrent halvhundrede Aar efter Ingólfs Nedsættelse

paa Öen) först bragte Love herud til os fra Norge.—

Disse Love kaldte man da Ulfljóts Love. De fleste af

dem vare indrettede efter Gulathings-Lovene, saaledes som

de vare dengang eller efter de af porleifr den Vise Hörða

kårason– denne var en Morbroder til Ulfljótr – med

deelte Raad i Henseende til de Tilföielser, Udeladelser

eller Forandringer, han fandt tjenlige”". I Henhold til

dragne, ere hensatte uden Begrundelse, maa den ringe Plads nær

værende Indledning kan indrömmes, tjene Forf.til Undskyldning.

, ")–en pauváru flest set at pvi, sem på váru Gulapingslög, eba

ráðporleifshins spaka Hörðakárasonarváru til, hvar við skyldiauka,

eða af nema ea annan veg setja. Islendingab. c. 2.– Sveinbjörnsson

feiler, naar han (Jur. Tidsskr. 22. S. 14) forklarer Ordene hvar

við, i det anförte Sted ved ,hvortil” (hvortil man da skulde

gjöre Tilföielser, o. s. v.), ved hvilken Forklaring Bestemmelsen

om Tillæggene o. s. v. vilde komme til at referere sig baade til

borleifr den Vises Raad, og til Gulathingslovens Indhold. En

saadan relativisk Brug af Ordet ,hvar” er nemlig uislandsk.
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disseLove - – der dog ei affattedes skrirn OT aniserede”

nu Athins-et paa det dertil udvalgte s "megetOrganisati«- n-m ved dets indstiftelse iv Ge i lending" os

iövrigt inses«= -- directe Efterretninger. guver Is vø

den e, e- ; l den islandske Rets mise: Ae

- e. e-e 17-1118 iværksatte Nedskrivning * Saor

hele gjeM slæra de Ret, der hidtil lan var bleven goo Se

tet mura så tigen. . Den förste Sommer reve oe

- Ø ge

MET«Drfatter ose - ...som Bergpórr funge”-, o

Lovsigenaa rad paa Althinget , blev den Lov Gosme" gx*

tagen » æt vore Love skulde 42

Samme

e e opskrives i en V8° «O

paafölgema de Vinter paa Haflidi Må - ð *ø,Foredrag; O Raadslagni arssons Gaa ø S

s; Raadslagning af Bergipórr og andre ve° 4. A e

som dertil bleve val G,Forandringer gt De

gamle Love.

e. skulde gjöre alle gØ ”

i Lovgivningen .. som de fandt bedre Lø %4Z

Den nye Lovbog skulde da r
4%

aaf5Msre e: i: e at det skulde

Den*e MBeslutning blev da smændene ikke stemte ø,

Wblev Yrssl6bi li ogsaa iværksat saaledes **,

af -evene e TManddrab) og meget

år::: blev ret “2ealles - B-5 ænd om sommeren derefter G1 I 18), men det ø

efteur- ra og mælede ingen Mand derimod” *- Fa”. -
affatted de borgerlige Love saaledes vare blevne skr

skrev e, bleve ogsaa de kirkelige Love samlede og

ae ved Biskopperne H5orla kr og KetiII C1123)

MDet vil ses at der imellem I.e. UIfljotske Lovre

den *ergthorske peeension ligger et Tidsrum af ikkemi

en henimod 9 Aarhundreder- Orm Rettens Udva
det Hele i dette Mellemrum pave vi iage" directe Ef

*ninger. Derimod give sagaerne o* 1eilighedsvis Is

\etninger om enkelte tiIdeels vigtige TLovbestemme se

, dlemsk- Character » - 1

l
N-Fings- eve e" e----k vi

Vaden s s af disse - e”& opbevarede 5y mandnámab. V”

ynderlig retlig BetydningM, s. 334 m. — ) følending-- * O.
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der höre til denne Periode. Disse Love, som vi saaledes

have Kundskab om, ere dog ikke særdeles mange. Saa

ledes erfare vi, at Landets Inddeling i Fjerdinger og i

Forbindelse dermed Oprettelsen af Vaarthingene istedenfor

de tidligere af Hövdingerne hist og her oprettede enkelte

uregelmæssigeThing, er bleven iværksat noget efter Midten

afdet 10de Aarhundrede, altsaa ganske kort efter Althingets

Stiftelse. Ligesom denne Foranstaltning sögte sin Anled

ning i en opstaaet Retstrætte, saaledes hidförte det prac

tiske Livs Fordringcr den henimodSlutningen af det 10de

Aarhundrede givne Lov om Udelukkelsen af Mænd under

16 Aar samt Kvinder fra Ret til at være Sagsöger for Drab.

Christendommen blev antaget i Aaret 1000 og faa Aar

senere oprettedes Femterretten paa Althinget, (1004) og

afskaffedes Holmgangen (1011). Til de vigtigere af disse

enkelte Love kan endelig Indförelsen afTienden i Aaret

1096 henföres.

Det tredie Stadium i den oldislandske Rets Historie

er den nationale Rets Undergang omtrent samtidig med

Indbyggernes Undergivelse under norsk Herredömme i

den sidste Halvdeel af det 13de Aarhundrede.

Specielle Beretninger om særdeles indgribende For

andringer i Retsordenen i det omtrent halvandethundrede

Aar lange Tidsrum "imellem de tvende sidstnævnte Stadier

have vi ikke. Navnlig synes man neppe beföiet til, saa

ledes som nogle Forfattere have gjort, at tillægge Lovsige

manden Gudmundr iborgeirsson (1123-1135) nogen sær

deles virksom Deel i Rettens Udvikling. Data om enkelte

med Hensyn til det Hele mindre vigtige Lovbestemmelser

mangle derimod ikke.

Flere complicerede Spörgsmaal ere blevne reiste an

gaaende deels den Ulfjotske Lovgivnings Beskaffenhed og

Forhold til de norske Love, deels Forholdet mellem Ulf

ljóts Love og den Bergthor-Haflideske Redaction, deels
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Forholdet --a-n-Hlem de

nne sidste °s Loven saaledes s"
den er os - ---rleveret, hvortil knytter sig Spörgsmaalet om

det indbyrd === Forhold mellem d 1er

* "o Hovedrecensioner
haves af G -= s-sas, samt den

2
Dom aan af dissesBes.

hed kan wan i rage med Hensyn til bemeldte Lovsa"

Væsen og *D-Hs araeteer,

va
-42 ø

I Hera Mia - 11 til Are frodes °Ven anförte Bere"e,
lman været *temamelig enig i at antage et væsentligt å

skab mel 1 er- Ulfljóts Love

Ve
4&

“s den ældre norsk°., t ge”

e A

*aledes sor, Are frode fo 4ø* ,
os, eller- merimod Snarere fornemmelig den allerede Aø 4?

gang af Hæålraa, Svarte ne

*P ved Hjeip, at vino, A* MS «orig e 4”4
5orleifTr- Orleifr den, VISes IMTorbroder . der ogsaa ke

e- * eller samlede Eidsivathing” ø”

sidste, Mening Se har antaget. Angaa“ 2.

Ulfjötr indförte Love, have afveget mege, a *

, eller om de have været saavidt mu* -

- Oran hvorvidt UIfj5ts L” --

“s hvilke Materier de ha’ A

ø.dst ” 9. s. v., have SehHegel og Einarsson opstiIOS saeraa, Paastande.

MF

af*ra deles har man ikke været enig om. hvorvidt U er

Motskove, kunne antages at have udgjort Grundlaget for de

Bergstho, ke Redaction, der da vilde være at betragte SO -e

G2 *orme, Ulfelov. eller om en Hoetydelig Afvigel- -

har vandet Sted mellem denne og BergtHmors

For denne sidste Mening anföres navnlig ... at er er

ellers *ndertide, angiver Ibestemte Lovsigemæn

- 4-IO93 og

l r-kuis C. I Os

vo; Saaledes nævnes Lovsigemanden e; 123—II 1135) , I, 288,
-

1los) I, 402 Lovsigemanden Guðnau 1 2

1849.
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Hjemmel for enkelte Lovbestemmelser, derimod ingen Spor

afgiver til at kunne udskille nogen Lov som hidrörende

fra Ulfljótr.

Endelig opkaster Schlegel det Spörgsmaal om Lov

samlingen, som vi have den, giver os den ægte gamle

Text af Haflide og de övrige udvalgte Mænd, med de

Forandringer, der navnlig efter Schlegels Mening iværk

sattes af Lovsigemanden Guðmundr. Schlegel har nu

först fundet Anledning til Tvivlsmaal i den os overleverede

Lovsamlings paa de forskjellige Steder vexlende Farve,

idet man paa mange Steder indaander den graa Alderdoms

Luft, men derimod undertiden troer sig at læse et subtilt

juridisk System fra en meget yngre Tid. Ikke mindre

paafaldende finder han Grágás-Lovens Vidtlöftighed, der ei

er de övrige gamle LovesvedMængden af de forekommende

Tilfælde fremkaldte, ofte naive, men farverige, Udförlighed,

men derimod den ved mange, ei blot virkelige, men og

fingerede Tilfældes Ihukommelse under en subtil Tanke

undersögelse fremkaldte Bredhed. Fremdeles antages de i

Grågås oftere forekommende Udtryk pat er mælt i lögum

várum”, segia lög”, og fornemmelig Stedet, Vigsl. c. 21,

II, 37, .

af en anden Lovcodex, hvortil vor skulde referere sig.

sem atkveðr i uppsögu” at godtgjöre Existentsen

Endelig argumenteres der fra de os levnede Recensioner

af Grágás.

Bemeldte Lovsamling er os overleveret fra Oldtiden i

tvende gamle Membraner, — der igjen have affödt endeel

Papirsafskrifter– af hvilke den ene findes i den arnamag

næanske Samling under Nr. 334, den anden i det store

kongelige Bibliothek under Nr. 1157, begge i Fol. Imellem

II, 1 k8. Af de i Grigás omtalte Lovsigemænd er ingen fra en

ældre Tid end Markus.
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gribendle TF elig, hvad der Hoegrunder a ” 43 *

arnamagegum - mellem de to kerne 2. g4° %
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mindre S-t de fælles Stykker , er; sia",

tiden fremt ntlige Forskjelligheder i Ord o- s- v-»

se: endog meget vigtige Afvigelser
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man vandle kjel mellem seeensionerne - der er saa gt47 3.
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at avathe stillingen af Fremgangsmaaer ved Erhverve

deslke en Fortolkninger - ormtaler Grågå- den H*

staaer 5 odex. Det skal være Lov Haer i TLandet » - d”

nner af Lovbogen CskrånmaX
rifterne" ikke stemn” overens - * slal det gje

der ere fælles o3

7

Tvem der=* -

- findes 5ovrig-"
-
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M. Oo e gasmagerSV, d. regius alene, ude” at gged- er* g

rende. -
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som staaer i de Haandskrifter, som Biskopperne eie. Ere

ogsaa disse Haandskrifter uoverensstemmende, da skal

det af disse Haandskrifter gives Fortrinet, som udförligere

omhandler det Punkt, hvorom Sagen dreier sig. Kan

dette ei gjöre Udslaget, skal det Skalholtske" Haandskrift

gives Fortrinet. Det skal alt holdes, som findes i det

Haandskrift, som Haflide lod skrive, med mindre en For

andring er gjort senere, men af Forskrifter hos andre lov

kyndige (af annara lögmanna * fyrirsögn) skal ene det

gjelde, som ikke mæler imod det Haflideske Haandskrift,

og skal alt det holdes, hvad i dette tillades, eller klarere

er fremsat.” Af dette interessante Sted, som Schlegel

forstaaer saaledes, at man först og fremmest skulde efter

see Haflides Codex og derefter de andre Haandskrifter,

slutter han, at man alt tidlig har baaret Omhu for at

authentiske Exemplarer af Loven bleve opbevarede paa

offentlige Steder. Originalen formoder han da at have

fulgt Lovsigemandsbestillingen og hver af de to Biskopper

skulde have faaet en authentisk Afskrift. Da nu bemeldte

Embedsmænd vistnok ikke nöiagtigen opfyldte den Pligt

at tilskrive de efterhaanden tilkomne nye Lovbestemmelser

i deres Haandskrifter, er en Uoverensstemmelse opstaaet

mellem disse og for at hæve denne Uoverenstemmelse

formener han nu at den anförte Lovbestemmelse er bleven

vedtagen. Disse authentiske Exemplarer af Loven ere

*) Af Landets tvende Biskopper havde den ene, som bekjendt,

Sæde paa Hólar, den anden paa Skálholt. – *) Forklaringen af

lögmenn paa dette Sted ved Lovsigemænd, der er antaget saavel i

Oversættelsen, som af B.Einarsson og Schlegel (fyrirsögn forstaaer

denne om Edicter), modsiges allerede bestemt ved Ordet annara,

da Haflide aldrig var Lovsigemand. Udtrykket lögmaðr findes

udentvivl ingensteds i Grágás brugt om Lovsigemanden; derimod

findes hint Udtryk anvendt i Betydningen af retskyndig i Lög

rèttu-p, I, 3.



p, se - i SLANDSKF Antiers r seren da i år p8l

imidlertid Ti Tidens Löb tabte oer. intet af vore Haand
- S-s ø

skrifter giv- = - os, efter hans Menir, de, islandske -stats Lowr uta forvandsket, som der r ndtes i hine tr

Exemplar«e ur- - al ude

p For denne Mening paalberaabes nu for,

de i det fregaaende anfjrte

G2

- - Argumenter hente”: ,at
den forskji-II ige Farve i Fremastillingen, o. s. V- 2 af Ae

pa eet St«=«Il i Grågås finder Henvisninger til hver, v
fremmede Lande er Ret CVigsl. I 12, Il , 166), (l v

paa flere - SS, teder finder Bemærkninger om den a” 3,

; til den nu gjeldende (t. Ex. Festa y

* - at ikke blot enkelte Lovbestemmelse" e
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se atagelse ei kunde forenes med den

med de" den originale Text, ove endelig vnel
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og de sias eder forekommamme , hvor ikkun d

rea CD re e Ord af Lovbestermannelsen anföres , fo

der ere usve, medens det 5vrige er undeladt

deri 5-at ig i cod. regius kun synes at finde sin F

- se Afskriveren har haft en anden Codex v

S-e Tvivlsmaal 1sser Schlegel nu paa

hinai- De portrin og Feil vi finde i de o

Afskriv- rifter skyldes ikke de udentvivl rent n

- ere , men derimod Forfatterne til de Codi

wwke Vore Afskrifter ere tage- Disse Forfatt

sig en eller anden Lovsigemand – hvilken En

\hertil særligen maatte være opfordret paa Gru

Wharna ormentligen paahvilende Pligt til under I For

Lovene at udvikle og forklare disse, sara til a

vensa ogsaa om ulovbestema“ rr;1reide CLiges

Misgr.-p. I, 2, 3, 11) , – eIIer er «Gode - 1od

Watie med omhyggeligen at afskrive et af de

T- sey
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D See ovenfor S. 159, 16O
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Exemplarer af Lovbogen og heller ikke med, for at have

ved Haanden alt hvad de behövede at vide, at sammen

stille de ældre Love ogde nye Bestemmelser, menudarbeidede

tillige en Commentar til Lovene ved Hjelp af Domme –

saaledes opfatter Schlegel mindre rigtigt Lovrettens authen

tiske Fortolkninger – samt udmærkede Juristers og deres

egne Meninger om tvivlsomme Retsspörgsmaal , hvilket

alt de derpaa ordnede efter Skjönnende. Heraf drager

nu Schlegel,– der iövrigt neppe rigtigt, som alt bemærket

til Retskilderne henregner foruden Lovrettens Beslutninger,

ogsaa Edicter der skulde være givne afLovsigemændene–

den ligefremme Slutning, at vi i Grågås, i dens os over

leverede Skikkelse, hverken have en Lovbog eller en Rets

bog, men en Blanding af begge Dele, en Lovbog med

Commentar. Commentaren skulde dog have haft omtrent

samme Retskraft som Loven. – En saadan Codex maatte

formedelst den större Brugbarhed blive foretrukket for dem,

der gave Lovtexten alene, hvoraf forklares, at ingen Af

skrifter ere tilovers af de authentiske Lovhaandskrifter.

Da de lovkyndiges Commentarer imidlertid aldrig have

erholdt Lovsanction, var det naturligt at forskjellige Re

censioner opstode, da en optog Glosser, som en anden

kastede Vrag paa ".

Ved at kaste et Blik paa deUndersögelser, man saa

ledes har anstillet over den oldislandske Rets Historie og

Beskaffenheden af de os overleverede Recensioner af denne

Ret, have vi to Bemærkninger at gjöre. For det förste

paatrænger det sig snart, at de ved Undersögelsen vundne

Resultater væsentligen ere stöttede paa Hypotheser –

noget, der iövrigt i Mangel af Facta eller Vidnesbyrd af

paalidelige Kilder i og for sig ei er dadelværdigt, naar

*) See med Hensyn til denne hele Udvikling Schl. Comm.

p. XLlV-LXV.
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ub
; ere 3

gaaes, e" de

Ligesom Beretningerne r
Ulfjotske T--- «-ve hovedsageligen indslære, ke sig til de e des

blot de F«-n---dsætninger, hvorfra der und

jective el «=- vilkaarlige.

citerede Stæe«dler af Islendingabók og Landnámabók gaa a

ere for d«æet Haele Tidsrum fra Ulfljóts Lovs imaforels“

til den grgæa urana Ie nationale Rets Aflösning af den m9
væsentliss=te Efterretninger om Rettens udvikling Ae

*

beraab e - sees
eraabes- de foran citerede af Islendingabók om se
ningen =af MRetten ved Haflide, de adspredte vene” e Se

i Islende se-abók og Sagaerne orn veatagelsen a 49 oe

nye love-stemmelser, sammat det Sted i Grågås» æ*e

forskjellige Haandskriftexemplarers indbyrdes vRod * ø&

handles- MDernæst ville vi gjöre opmærksom vaa °", Ø*

menes - ener udentvivl ei er blevet tilstrækkevig ” ø” , . Se

v- Undersögelser. Det vil være indlysend” 4.
E- se

vi have udkastet af Fristatens offentlige

Hslændler er

ø

ved sin hele Stilling som statsborge 4%

kom 4 - er5ring med Retter.
d

*
4.

Enhver Bonde, der ea

maatte kaenregnes til de fattig-. Haavde Adgang til at v 44

en amer, at væreMedlem af Kviden, han havdeS* -
****aamaunens besluttende Forsamlinger, og kvande v°

terrevns offentlige Anklager 5 havde ham ikke - 4 *
til æat tilforhandle sig et go, bor5, kunde han som s
deltage i Lovrettens Forhandlinger - og; havde ha e”

***skelige juridiske pkndslaber kunde han opaa° -
*vsåsemand Mededsmand saavelson vidne kund 1.

fattige være som den rige - *s ved at mmöde Pa° a *

SOrnm Stedfortræder for Bonde" - gaves er dog v 4

Sönner, eller Tjenestekarler LeiligHaed tal ": -

vVe sunctioner. hans selvstændige samme,

\delukke han f. Ligesom allerede - es "ga--
klædelsen af disse forskjellige stillinger reager

al Lovene nödvendig saaledes smaatte

de

vø*
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Mundtligheden i Forhandlingerne, den höitidelige Frem

sigelse i en forsamlet Mængdes Paahör af complicerede

Formler, gjöre de Fordringer, der stilledes til den enkelte,

endnu större. For Parten, der havde en Retstrætte at

udföre, vare Vanskelighederne ikke de mindste, og under

Proceduren maatte, hvad vel fortjener at bemærkes, ingen

Fuldmægtig anvendes. Ikke mindre end det practiske

Livs Tarv maatte Hensynet til den Ære, der aldrig ude

blev for den dygtige lovkyndige, for den veltalende Part

eller Ordförer for Kviden o. s. v., anspore Borgeren til at

læggeVind paa Studiet af den længe alene mundtligen for

plantede Ret, og ved Bestemmelserne om pingfararkaup

havde man vidst paa engang at beröre saavel Æresfölelsens

Streng ved at gjöre Udredelsen af denne Afgift til den

særdeles lave Census for Deltagelsen i vigtige borgerlige

Functioner, som Egoismens, idet den pecuniære Interesse

maatte befordre det aarlige Althings talrige Besög, hvorved

dels i Forbindelse med de hyppige övrige Sammenkomster

Folkelivet gaves Næring, dels Forhandlingernes Værdighed

paa Thinget fremmedes og Borgerne næsten nolentes

volentes förtes ind i det politiske og judicielle Liv.

Ikke mindre maatte Folkets Interesse for Retten næres

ved den demokratiske Control, Folket ved sine actiones

populares kunde udöve mod Goderne, naar disse ikke ud

förte deres Pligter, samt ved Forkyndelsen af Lovene fra

Lovbjerget og paa Leið-Thingene. Maatte nu allerede de

anförte Momenter vække og nære en ualmindelig stærk

Retsbevidsthed hos Folket, og afgive Betingelser for en

livlig Udvikling af Retten, saa vare der ogsaa andre Om

stændigheder, der endnu i höi Grad maatte befordre en

saadan Udvikling. Som i det foregaaende antydet, gjaldt

i Processen et strængt Formalitetsprincip, hvor Lovens

Bogstav ofte gjaldt mere end dens Aand, og den juridiske

Klögt, der udfandt sindrige Exceptioner, maatte derfor her
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skatteres ==-deles hit. Opdagede nu en part at den paa

beraabte IL-----bestemmelse eller dens Ordbetydning "
eet ogalt --anfattede det foreliggende Faetum, sa ko"

3l
det ikke IFs w-i den, der som det hedder, ikke har e,

om,hvad «dl«=r er Lov her i Landet” 1 . og heller ikke

stolen, der =a Fene kunde dömme efter de fremkomne 9,

at afgjöre «det foreliggende ulovbestemte Tute" o. se.
maatte af Parterne forelægges Lovre te ve

er0WCT s==av en authentisk Fortolkning eller ev ø eos”

Ogsaa unde ra for det Tilfælde . hvor en Retstrætt° e
staaet, k-arade enhver Borger, efter det practiske v

tage linitiativet i Lovretten til nye Lovbestemme” »” «

Ol der-a- Beslutning toges efter en enkelt po” . ”, ”,9°

med simas «el Maioritet.
ge”, ”, ”se

len L. Med disse Bestemmelser, ” 24% A ø* S

m rea hvormed nye Love kunde sættes g 4% 2
A ; en enkeltes Forslag, maatte synes endog ø” 4°

for en altfor stor Oversvimmelse af Love Lø A

*essel sættes i Forbindelse , at ingen Novelle 4é
SlUl ev skraft, naar den ei hvert tredie Aar rorkynd A g

Lovtierset.
Denne Lov, der maatte medfire- at hv 4 ø

et *earanede med Folkets Retsbevidsthed letteligen 2ø Ae” 1

selv falent bort, medens paa den anden Side sor-,
maatte have særdeles Opfordring til at være opmærks” 4.

P*- at gode Love ikke saaledes gik i G1ernmme, har ude” e*

netop sin Betydningsom Supplement til Haime Bestemm” -*

som er- Modvægt mod Faren for tilfældige Lovbestemm” -

ammenfatte vi dette , komme * til det sen", ---

Visesom Retsbevidstheden ho* det islandske I Folk ts

været ualmindelig uddannet - saaledes Haar ogsaa ke s

- - tor a2

vaklingen været ligesaa frugtbar sor gaaet for sig p

---
se - tæe

naturlig Maade, vi troe, da ikke * ds."" o-
e e g, et Ikjerne”

Ved at paastaae at vi, om Y” end inte J at det islande= 1-s

åslandske Ret, maatte anta3° det for afgjort

*) Singskarpez, 1, e”
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Folk under Fristatens Blomstringsperiode maae have været

i Besiddelse af en i egentligste Forstand national, rigt ud

viklet, Lovgivning. - -

Ville vi, under Hensyn til disse Bemærkninger, noget

nærmere gaae ind paa de foreliggende Spörgsmaal, turde

det være hensigtsmæssigt, at skjelne imellem den Tid, der

ligger forud for Nedskrivningen af Retten, og den Tid, der

forlöbfra dette Tidspunkt indtil den nationale Rets Undergang.

Det vil udentvivl let indrömmes, at Schlegels endog

lige imod Are frodes Vidnesbyrd stridende Gisning om

at de Ulfljotske Love skulde være blevne affattede især i

Overensstemmelse med den ældre nu paa Kristenretten

nær tabte Eidsivathingslov, er bygget paa en mindre fast

Grund. Et större Udbytte kunde mansynes at maatte vente af

Undersögelsen om den Ulfljotske Lovgivnings Forhold tilGula

thingsloven, – derjo efter Are frodes Vidnesbyrd skulde

have været Ulfljóts fornemste Kilde, men med hvilken iövrigt

i dens nuværende, som man mener væsentligen forskjellige,

Skikkelse, ingen Sammenligning erkjendes at kunne anstilles,

– om Antallet af de ved Ulfjótr overförte Love, om de

Materier disse have angaaet. Unægteligen vilde det ogsaa

være et Resultat af ikke ringe Interesse, dersom det t. Ex.

kunde bringes til Sandsynlighed, at de Ulfljotske Love i

Omraade som i Indhold have været lige de dagjeldende

Gulathingslove, og derhos, at disse Love igjennem et

langt Tidsrum, for ei at sige, med dem der antage de

Ulfljotske Love for Hovedgrundlaget for den Haflideske Re

cension, indtil Fristatens Undergang, have udgjort den faste,

ved Forandringerne ogTilföielserne i det enkelte ei synder

ligt afficerede, Kjerne for Retten, der altsaa i egentlig

Forstand maatte bæreNavn afnorsk, ikke islandsk. Men et

saadant Resultat kan udentvivl aldelesikke antages. At disse

Love have været mange, antydes ikke med eet Ord hos
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Are frode

.aldte

«BI er endog siger ... disse Love bleve denga"9

Uljots L.«----", og i Grågås forekommer hans Nav" ly

e tska
af Spörgsmaalet om hine Loves Slæg hv

med Gulat Hn Timagsloven vil , forudsat at det erkjende ve”

Betydnings«e

vi ovenfor- Hx =ave sögt at udvikle, at den islandske grev"

været i TBs «= si«ddelse af alle Betingelser for en rae v

skridende

.a.

Udvikling i Overensstemmelse med ve e
vidsthed«ena - i Hovedsagen afhænge af, hvorvi vve

antages æat Haine Betingelser for Retsudviklingen * ø* e°e.

have vær«et tilstede, eller om de tilhöre en sewes* %

I denne Henseende fortjener det at bemærkes, g ” Se

ved Altairassets Oprettelse see en Lovsigemand ",

og at dåserane da har haft en

Hensyn

allerede

lignende Fanes” -

- - ø 7 4 -

ee af ILovene " som senes v ø% ,

s«odtgjöres af selve Bernævnelsen Mögsg 4

Afde evakelte Love, om hvis vedtagelse vi ha"

retnisser i det efter Althingets Indstiftelse rsugeo

Tull -

ø

e ere fornemmeligen ikkun tvende - Lande * ”

delis i Fjerdinger (omtrent 963) og Femterret,
rettelse ( uo04) af nogen Vigtighed for Retsudvik"

Vel amaaa det antages, at ved den rasrstnævnte 1-9" 2.
-

42

…., -
*D Ogsaa de svenske lagma" navde at ... fram fr” 1agnen 1.

Nordstræs, Svenska hans–rorfattningens hais

V

t- M» S. s-s -2- *.
- Hå

stemannelse, fra det 13deAarhundredeforNoree * kong Håkon ,e

-
-

I I I GS Jmvor det e

e tterbod Ol Laugman - G 3 )

til Foredraget

o - e

esseende i rotatnine Laugdömme * re:: - -

ema, MPrse - mgr”e Interpolationer --- t s -

se :eserier s": ":
*ra til Eibe, pings ok heyra Par 1øebo- - seed i N5*

Mosatana). –*)Jvfr. dog ogsaa dlet temmere : 1r ovretten, *s le- -

Se SS om en Forandring i sammenerne" aaa, antas“ hurtig

*erhandlingsmaade pavilken Lov ialfa- , 1e - i ge* sortolkning

Yære gaaet af r igjen » 1a, stedet *
- - Grai o-ais

Woringes i Overensstemmels“ 1rmed s-s
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Fjerdingsretterne paa Althinget, samt Vaarthingene ere

blevne oprettede, men ligesaavist som det er, at dömmende

Thing holdtes vidt omkring i Landet allerede för den Tid,

saaledes sees det ogsaa af Beretningen Islendingabók (cap.

5) om den omhandlede Lov, at der ogsaa för denne Lov

a, bestaaet en dömmende Authoritet paa Althinget.

Ligesom Grundene for en livlig og folkelig Retsudvikling

; patens firste Tid, ikke lidet bestyrkes ved Hensynet

til det rige Folkeliv i hin Periode, vi lære at kjende af

sagaerne, af hvilke de fleste netop omhandle Begivenheder

fra det 10de og 1lte, færre derimod fra det 12te og I3de

Aarhundrede, saaledes afgiver endelig Njáls saga et efter

vor Formening slaaende Bevis for vor Anskuelse. Denne

Saga, der, i tro skildring afTidsalderens hele Liv, af alle

erkjendes for den förste af samtlige islandske Sagaer,

meddeler os, foruden mange Vink i det enkelte, en detailleret

skildring af en paa Althinget i Aaret 1012, altsaa omtrent

80 Aar efter de Ulfjotske Loves Indförelse , stedfunden

Procedure 1. Vi see her i det hele den samme Organi

sation af Domstolene, de samme Bevismidler, den samme

absolute Forhandlingsmaxime, som vi kjende af Grågås;

vi see Bestemmelserne om Kvidens - denne aldeles

nationale Institutions– Egenskaber og Forkastelsesretten

af Kvidmændene udförte i den samme Detail som i Grågås,

ja endog med end större Subtilitet *; vi höre de samme

lange, med juridiske Formler indklædte, Taler af Parter,

Vidner, Kvidmænd, Dommere, og endelig finde vi de samme

ivrige Bestræbelser hos Parterne for at overraske og beseire

") cap. 142-145.– *) Bodsidderen (búðsetumaðr), der ingen

Malkekreaturer har, er, efter Grågås, inhabil Kvidmand. Her

skjelner imidlertid Njáls saga imellem , om Bodsidderen eier et

Stykke Jord til 3. Hundreders Dyrhed , i hvilket Fald han endnu,

kan faae Plads i Kviden, eller om han ikke eier saa meget.

Denne Distinction findes ikke i Grågås.
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i den hele procedure Men ve; ft. ; 2ce"

saadan " alene procesregerne \mave O eoå “ ge ke

etail, uden at samtidig enwaveve A& 5vre &
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ti s \

n Udvikling har fundet Sted ogs” y\*. "o

er. e

*vend, *e vi nu saaledes awVag?” ” Ne, e” e*
l

atelse af Folket i Mewwe * ,, oS S- ko

först, 508 Ved den mundtlige vsorvNav”,ø

A e, --
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*"de vi udtale. Havane Naeraer sv ”, 4 4%
at disse Love have angrgaaet «SAa er det ve” * Ø
ligart. at Ulflid ---- - s a

grt, a jótr har taget Herass, ra til det \ ” * ø

og derfor fornemmeligera mar Ma«erav endt sin 9. ø
Vaa den ydre Organisati«»m af Altkninget *, vø ”

t- Ex. paa Procesreglerrae - så er ikke manged“ 2

rede dengang gtedfirndlemde TMT Hairag; i Herreder“

C

*) Da sagsogere” vandler den ny somhandlede ” 42 e
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thi han sæat være te, so ra jeg vreed, kjendte denne Lov.** s.

238.- s-- den "rer eIserne om pinærerarker. hvo-r
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vi gaae nu over til Perioden fra Lovenes Nedskrivning

hos Haflide i Aaret 1 I 18 indtil Fristatens Undergang. Vi

maae nu först udtale den Formodning, at den saaledes til

vejebragte Codex mindre har været en selvstændig Be

arbeidelse af det foreliggende Stof, end en ligefrem Op

tegnelse efter den övede Hukommelse af Lovene,som de vare

bleven vedtagne og forplantede fra Slægt til Slægt, forbunden

med en Ordning efter Materier. Dette turde allerede fölge

af den korte Tid, (en Vinter), der blev bestemt for Com

missionen til at nedskrive Lovene og endog derhosudarbeide

nye Lovbestemmelser; jvfr. ogsaa Ordene ... at sögue ok

umráði beirra Bergbórs”. Denne Mening bestyrkes ved at

Annalerne kun löseligt, og Sturlunga saga, der dog be.

skjæftiger sig meget med Hafliði Márssons Historie, slet

ikke omtaler den omhandlede Foranstaltning, hvorhos det

endnu maaskee fortjener at bemærkes, at man i Grågås finder

nævnte tvende Lovsigemænd fra en ældre Tid end ll 18,

nemlig Markás (Lovsigemand sidste Gang i Aarene 1099.

I 108) ogUlfhèðinn (1109-1117) som dem, fra hvem Kund.

skab er öst om to forskjellige Lovbestemmelser (I, 137,

402). Vigtigere er Spörgsmaalet om Forholdet imellen,

Haflides Recension og de os overleverede Recensioner,

som vi sammenfatte under Navnet Grágås.

Skal man antage Grågås for en Blanding af Lov. og

Retsbog, saaledes som Schlegel, i det Væsentlige uimod.

sagt, har formeent, eller for en ren Lovbog2 vi ville, p,

tragte de Grunde, Schlegel anförer for sin Mening. Disse

ere hentede fra de Spor, man i Grågås skulde find, til

Existentsen af andre Lovsamlinger, de Notitser, der under

tiden findes om fremmed Ret, samt om den ældre Rets

de i det ovenfor nævnte Tillæg til Landnámabók omhandlede enkelte

hedenske Love, ogsaa findes en Formel for Ea ; p

rocesser, kan

vistnok intet bevise i saa Henseende.
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vore Haandskrifter har optaget, og, at desuagtet uppsaga

findes citeret i disse er ikke besynderligere, end naar den

arnamagnæanske codex, der ei har optaget Afsnittet

haugatal, desuagtet paa eet Sted citerer dette Afsnit 1.

Hvad fremdeles angaaer det ene Sted, hvor Bemærkning

er gjort om fremmed Ret (Vigsl. I 12: En pat eru Igg

i Noregi ok á alla danska tungu etc.), er det tilstrække

ligt at bemærke, at den Formel for griðamál , hvortil

denne Bemærkning er knyttet, allerede af den Grund , at

der i samme forekommer Udtrykket konungr várr, maa an

tages at være, idet mindste, tildeels affremmed Oprindelse,

og naar det anföres, at der undertiden forekomme Notitser

om den ældre Ret, (t. Ex. Festa-p. c. 3), samt Udtryk

som: pat ero forn lög á Islandi (Vigsl. c. 15), saa er

det ikke paaagtet, at aldeles lignende Bemærkninger findes

i andre skandinaviske Love, som man dog ei vilde antage

for Blandinger af Lov- og Retsböger, t. Ex. Ostgötal.

Ræfsta-b. III, 2. (Nu uar pæt sua först – ipa gafs pæt

af), Epzs. XVII, Ærfp-b. XI; Frostathingsl. I, 2, VII, 27

(svå er mælt at fornum rètti). Af störst Betydning synes

de fra den afvexlende antike og moderne Farve, samt fra

den ved subtile theoretiske Tankeundersögelser fremkaldte

Bredhed hentede Argumenter at være. Da Fremstillingens

Tone i Love fra ældre og fra nyere Tid selvfölgelig Iaa

være forskjellig, og da der intet eiendommeligt for Grágás

ligger i, om der i samme findes Love af forskjellig Alder,

maae det förstnævnte Arguments Beviskraft söges i den

Farve, selve de mere . moderne Stykker skulde bære

ved den subtile Fremstilling. Spörgsmaalet bliver altsaa

dels om en saadan Subtilitet findes i Grågås, dels om

Fremstillingen af de enkelte Steder ved sin he, Tone og

navnlig ved sin Vidtlöftighed maatte vise sig at være den

theoretiske Udarbeidelse af private Jurister. Hvad nu

*) Vigsl. 32. par skal rekia til baugatal.
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Det har ikke været muligt for os at opdage noget Skjelne

- - tagemærke imellem Lov og Commentar. Vi maatte da

alt for Commentar, eller ogsaa alt for Lov- Overalt finde

vi de samme kategoriske Udtryk: hann skal –. pá t

maðr – erat hann skyldr –, på parf hann eigi –, re

er, at maðr —, o. s. v. Vi finde vel er udförlig Frem

sig, men Udförligheden ligger her i vængden

stemmelser, ikke i en udförlig Fremstilling af n

hederne ". Det samme Resultat ville v komme til ve

at betragte et hvilketsomhelst andet Stykke af Grågås,

Kommer nu hertil, at Schlegels Mening er uden Stötte i

de historiske Kilder, i hvilke navnlig en Virksomhed af

lovkyndige, som den omhandlede, ingensteds findes antydet,

og at ikke nogen lovkyndigs Navn er opbevaret, hvem IIlal

især skulde have tillagt Æren for en saadan bearbeidelse,

noget Folkebevidstheden ellers er meget tilböielig til , Saa

troe vi med Föie at kunne erklære os imod den Mening

at Grågås skulde være en Blanding af Love og Commentar

og vi maae tvertimod antage, at den helt og ublandet er

en Lovbog". -

Trods det Resultat vi saaledes ere komme til . gives

der imidlertid forskjellige hidtil upaaagtede Omstændigheder,

der vistnok turde egne sig til at vække forskjelligartede

Tvivl om de os overleverede Recensioners Beskaffenhed.

Vi finde som oven antydet undertiden de samme, I,

förte paa flere Steder. Det er noget,

skriverne, Samlerne, Skyld for.

ove op

vi kunne give Af.

Men vi finde ofte ogsaa

") 1 cap. 17, s. 221 have vi i 1s Linier. 5

byrdes Sammenhæng. — *) Da ingen authentis

skriftlig Form fandt sted af Loven, er det en

kke Just mene en Lovbog i den moderne Be

en Samling

Love uden ind-

k Udarbeidelse i

Selvfölge, at vi her

ydning, men ikkun

af de ved de offentlige Myndigheder vedtagne Love.
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en saadan, som Schlegel har forment, men vel en analog

med den vi finde f. Ex. mellem forskjelige re
fatteres Fremstilling, eller mellem Nutidens af fors

Concipister forfattede Love ; see t. Ex. de oven anförte

Steder I,S.80, 81 jvfr. S. 123, 124. Men ogsaa sammen

lignet med de övrige nordiske Love er vistok Stilen a

Grågås ejendommelig. Istedenfor den fyndige Korthed I

de ældre af hine, finde vi ofte i Grågås lange sætninger

(jvfr. det oftere anförte Sted, s. I 23, 1249, der dog i

deres Simpelhed og Naturlighed intet have tilfælles med

Middelalderens svulstige Stil, og vi finde kun meget faa

Ordsprog i Grågås, efter hvilke ellers de gamle nordiske

Love næsten synes at jage. Endelig fortjener det at be

mærkes, at vi undertiden i hvert for sig af Haandskrifterne

finde Love fra en ældre og en yngre Tid ved Siden af

hinanden, der staae i indbyrdes Modsigelse – noget der

er forskjelligt fra, at man undertiden i cod. reg. finder den

ældre, i cod. arnam. den yngre Lovregel , hvilket simpelt

hen kan forklaresved at den förstnævnte er bleven afsluttet

i en tidligere Periode. Saadan Modsigelse i samme Haand.

skrift eller begge Haandskrifter , der ingenlunde altid vil

kunne finde sin Forklaring i Afskrivernes Fremgangsmaade,

have vi Exempel paa i Ligrettu-p. S. 7, om Forholdet

mellem de forskjellige Lovhaandskrifter, der aldeles ikke

synes at kunne bringes i Overensstemmelse med Be

stemmelsen i Lögsögum-p. S. 2 9 3, OI Lovsigemandens

Pligt at foredrage Lovene saaledes at ingen veed synderligt

bedre Besked dermed, og om hans Conference i de, Dage

med 5 lovkyndige, dersom han selv ei har tilstrækkelig

Kundskab (fróðleikr) til at opfylde bemeldte st, Pligt til

brligen; jvfr. ogsaa Bestemmelserne om uægte Börns

Arveret i Arfab. c. 3S. 175, jvfr. e. I s. 170, hvor det

synes klart, at det förstnævnte Sted er den ældre Regel, det

sidstnævnte en senere tilkommen og indskudt Bestemmelse.
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mál, er lengra segir beim orðum, er måli skipta með m6nn

um), saa synes det dog, i og for sig, at være den natur

ligste Fortolkning, ikke, at der sees hen til en Tuffielse,

paa det ene Sted af en ny Lov, der ei findes paa

det andet Sted *, men derimod at een OS, samme I, ov

findes forskjelligen fremstillet i Haandskrifter, Det

” ligger da ikke meget fjernt, at ogsaa Forskjellen melle,

de private og de biskoppelige Haandskrifter ligeledes

fornemmeligen har bestaaet i den forskjellige Bearbej.

delse af de samme Love. Er vor Forklaring rigtig, maa

det selvfölgelig antages, hvilken Mening ogsaa B. Einarsson

har udtalt (l. c. S. 105), at hint Sted er en rum Tid

yngre end Nedskrivningen ved Haflide, maaskee henimod

det 12te Aarhundredes Slutning. Vi faae saaledes ud, at

der efterhaanden i Tidsrummet efter Nedskrivningen ved

Haflide ere opstaaede flere Haandskrifter, i hvilke de samme

Lovbestemmelser ei altidere blevne fremstillede ordlydende2.

Med dette Resultat maae vi combinere Bestemmelserne

om Lovsigemandens 3aarige Foredrag af Lovene fra Lov.

hjerget. Dette Foredrag er nemlig ikke oph
Grt ved Lovenes

Nedskrivning, men omhandles endog paa to Steder i

Grågås, i Lögsögumanns-b. S. 2, og i Lögrèttu-b., s. l2,

af hvilke det förste Sted aabenbart skriver sig fra en

Tid, da Loven endnu ei var nedskreven ,

og, forsaa
vidt man jo dog maae antage,

at det ei vilde staae der,

") Man vilde vel ogsaa i saa Fald have *nvendt et lignende

Udtryk som med Hensyn til en saadan "overensstemmelse findes

brugt i det fölgende af Stedet om den Haflideske eodex : nema. pokat

* stan. – *) Jvfr. stedet Arfa-p. c. 23, s. 22s Pat er ok artekt

er ritað var i fornum lögbókum”. Idvrigt sees det let, at det om

handlede sted af Lögrèttu-p. efter vor Fortolkning i flere Retninger

afgiver Grunde imod SchlegelsTheori om sammenblandingen af Lov

og Commentar i Grågås.
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lerne i Processen eller de Taler vi undertiden finde f

sagaerne, synes at vække den Illusion hos os at v höre

Ordene strömme fra LovsigemandensLæber paa ovbjerget.

Et yderligere Bevis for denne Forklaring afgiver den hyppige

Taleform i förste Person,Udtrykket hèr” om Althinget og det

flere Gange i 5ingskapa-páttr, der foredroges den f5rste Dagi

Thinget, forekommende i dag ok å morgun” om Retshand.

linger, der vare ativærksætte den förste elleranden Thingdag".

Vi have forudsat, at det fornemmelig har været Lov,

sigemændene, der tilveiebragte Haandskrifter over den hel,

gjeldende Ret, men ogsaa andre have naturligvis haft e,

lignende Interesse. I Fristatens sidste Tid er det derhos

sandsynligt, at Lovsigemændenes Foredrag, der allered,

efter Bestemmelsen i Grágás maatte blive uregelmæssige,

aldeles ophörte. De Haandskrifter, der bleve til enten,

andre Lovkyndige end Lovsigemænd, eller ved Lovsige

mænd efterat Oplæsningen var ophört, maatte tildelig faae

en anden Characteer end de ovenfor skildrede. Det gjaldt

her ei at have et Haandskrift til at læse fra Bladet;

man altsaa at have et Exemplar af Loven 3

önskede

Og man til

fældigvis var i Besiddelse iforveien enten af en anden

Samling, end den man nu önskede afskreven, eller af et

Supplement til et ældre Haandskrift, behövede man ei at

lade de Stykker afskrive, man allerede havde ordret i sit

forrige Haandskrift. Begyndelsen og Slutningen af Loven

blev da anfört, forbundne med et slue, undertiden ogsaa

blot Begyndelsen. Ved den under de borgerlige Uroligheder

svækkede Interesse for Retten, samt ved Undladelsen af

lovenes OplæsningmaatteBaandskrifterne blt,

kvente. Man tænkte da vel mest paa at faae fuldstændige

Exemplarer, ogman nedskrev da forskjellige Bearbeidelser af

samme Lov ved Siden af hinanden, sam ældre Love ved

-–
") See B. Einarsson, S. 29.

e mindre conse.
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eod. reg. udelader, men undertiden findes dog saadanne

stykker, der kun staae i cod. arnam. De enkelte Love

findes ofte fremstillede i en Form. der er ulig begge

Haandskrifternes, og endelig er Ordenen af Love eller Capitler

forskjellig fra disses. Endelig er det lykkedes os at blive

opmærksom paa en ikke danseelig Rækkes af Love af

Grågås, i Nr.347, fol, der indeholder Jónslvök, den ældre

Kristenret, m. m. Disse enkelte Love , der ere knyttede

til Kristenretten uden noget Overgangsmærke , og for

nemmelig höre til Festa f., Arfa-p., og Vigslóði, og som

ialfald ikke alle ere fra en nyere Tid, ere af Vigtighed,

paa Grund afden fra vore Hovedrecencioner afvigende under

tiden noget korte Fremstillingsmaade af Lovene, samt paa

Grund af at man her finder forholdsvis ikke faa af de

vigtigere Lovbestemmelser, der saaledes afgive Bidrag til

den rette Fortolkning af vore Hovedmembraners Frem.

stilling af samme ".

I Henseende til Spörgsmaalet om, hvilken af de to

Hovedrecensioner er den ældste, maa vi , som alt tildels

antydet, være enige med Schlegel og Einarsson i, at det

arnamagnæanske Haandskrift giver os flere Bestemmelser

fra en nyere Tid. Navnlig viser dette sig paa de Steder,

hvor den nyere Bestemmelse i cod. arnam. staaer lige stik

imod Bestemmelsen i cod. reg.; t. Ex. Festa-p. c.3,S., 309,

Arfa-p. c. 13, S. 208 Not, 5.. Heraf fölger dog ikke, at

man jo undertiden i cod. arnam. ved Siden af den yngre

Regel, der ogsaa findes i cod. reg., kan finde en ældre

Regel, der staaer i Strid mod hin, og som ikke finde,

cod. reg, t. Ex.Arfa p. c. 13, S.2087 jvfr. e l5, S. 1132

noget der kan forklares ved at antage, at man ved Ned

skrivningen af cod. arnam, eller rettere den Recension, af

--

"). Vi ville i det flgende paa flere steder finde Leilighed til

at meddele Steder af denne Bearbeidelse. — *) Jvfr. Kaupa-b. 84
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rent privatretlige. For Penge tilforhandler den giftefærdige

Mand sig en Kone, som om det var en fornuftlös Ting,
og det samme contractmæssige juridiske Forhold finde vi i

det hele under Ægtefællernes Samliv og ved Ægteskabets

Oplösning. Undertiden kunde man endog fristes til at

spörge sig selv, om ikke her Ægteskabets Formaal er at

söge udenfor det selv, om ikke den legitime Kjönsfor

bindelse i sit Væsen kun er Midlet for Ættens Propagation,

og Ægteskabet, som den christelige Bevidsthed erkjender

for Familiens Middelpunct, herkun er en Episode iÆttens Liv.

Ikke ucharacteristisk er det, at Grågås egentligen intet

Udtryk’ kjender for Begrebet Ægteskab; det nærmeste er

det sjeldent (t. Ex. Grág. I, S. 287, Kristinr. 5orI. ok

Ket.S. 164) forekommende hjúskapr, der dog egentlig be

tegner det ægteskabelige Samliv. Partiet, det endnu ikke

indgaaede concrete Ægteskab, betegnes derimod ved råb,

ráðahagr. Ægtefællerne benævnes hjú, hjón , hvilke Ud.

tryk ligesom hjúskapr egentlig have Hensyn til Sam.

livet, og tillige anvendes i Betydningen afTyende. Manden

hedder kvangaðr maðr. og i Forhold til Konen blandi,

bóandi, (bóndi), maðr, ogsaa karlmaðr. Konen betegnes

simpelthen ved manns kona (i Flertallet manna konur

kona betyder ligefrem et Fruentimmer), gefin kona, gipt

kona, i Modsætning til Manden, kona, og paa et enkelt

Sted eiginkona (I, 358). At gifte sig hedder at råba rabun,

eller råbi (t. Ex. I, 326, 332), råða hjúskaparråöum (Kristin.

S. 164), og om Manden at kvangast, at talka konu.

Ligesom efter de övrige nordiske Retter er ogsaa efter

den islandske Ægteskabet monogamisk. Tolkoner; (tvi

kvenni, Arn. Magn. 347 tvikvæni), er en Forbrydelse, der

kan paatales af hvem som vil, og straffes med Landsfor

visning og Börnene der avles i det sidstindgaaede Ægte

skal ere uarvedygtige, med andre Ord, de hore

 



90%

TEn dRA6°" \,

se :
2A et di)

En Undtagelse gjores dog herfra ,, 3 vel ø

p Ø

ave en Kone i Norge (i Noregs "ege
" anden : t og --”

egge i Island; dette er ikke stralba a* oe se
Orh e

"indelser ere arvedygtige,va” . vaeoe se se
Æ VM

” Beste gteskab er gyldigt efter Ae le e o*se e

Samle der udentviv\ \mæwg .se s
Dderes f e er V

l S • Ofte flera Weså ” ve” S8 S.
hol e gjen f arvge c

- 7 o ve”
som i de Island , i VS ovwVes* O)

O

Sr
ø e O”S S” s

AV Æebyggelse Væsentlige beloyggev fra S o°
Hrade Sted 2. D Ger hyppige MForav Awe y°

enne uj -

det hemærkes, adtagelse gye\\ev Ø ",

Iand (til dette en at NordVsoere vewsé y” ø 4”

hèr å landi eð) s“ er vadlere vkvv ve. e ø
r / ”

l
RRT N

DEN 1si.ANnskE f RR

Etten 1.

lades at h

Ø

s

- l va u- -e

ninger betragtes S ****a Missuarxy sovo

fra Konens Side **a det rest. besvægte”

rmed Hens e -

syrnes er: dera i er ne Ov avid ø

ei Ilk i e Ee s-lysarai, =at \ko emnær\ses

Jendes i Grågås rer, ks kvan Bigami.

mir Grågås anerksjie ra d«er en er Concubana

reer- T6 betragter eraHav er ESjönsforbinde

ka egitime Grund læa grg - for- Leierraaal 4. Sa"

* en EriIIe her ved en Slags Hævd erhve*

2) A-ta-p- 4-, I- MesCD, 1s 1 - Festa–5. 49, I, se”, 1e° pe
en e-ldeles or=sJellis fra de to Ene, ved reeensioner øe"

2l,

Forn, p5”
e s- - - - - - f

MT- s;47 - Så, naa Sr er eigi arfgengr, er getinn * f

n, 14
kon
hai U, se a-, hann fæer-r- siöarr-, ok e-igi Inann tvær konur serar -

f -

e-gevæni fius rbavass= gars- i>at er stefnu sok, ok As Is 7 Ir.

-

fx

)V5 ”- 2) jvfr. Skipperbigami s- Gans Erbrecht, 4 B. S- As I 13

S. 35 Ssn 1O2, 1 O3, II - 142, 143. — *D Naar det i Fesea–5»- e 4

* De - -

- dl en IMand uden Lovrettens S. ---- at
kjöbe, G-s eod- reg-D iii- naðar sér da kan dette * es----

s- Tr,1-vinde * * Æ» -stegær-0Cone
”ua-,- - tiI Vel Myrst**s at, men 1igefremra yr

 

 

 

 

 

 

 

 



205 mg x 1sLandske FA af 1. **** erten aa (en Ks.

Rettigheder, saaledes som det efter de norske og danske

Love kunde finde Sted".

vi ville betragte Ægteskabet i trende Afsnit , i dets

stiftelse, i dets Bestaaen, og i dets Oplösning.

A. seereskan Ers st I FTELsB

Tre Betingelser fordrer Grågås til et gyldigt Ægte

skab, Fæstningscontract, Udredelse af en Kjöbesum for

Bruden og endelig Bryllup. Reglen herom fremsættes i

Arfa-b. c 3, I, S. 175, hvor Betingelserne for Arveretten

opregnes; Den Mand er ikke arvedygtig, hvis Moder ikke

er kjöbt for Brudekjöbesum (mundr), en Mark eller mere,

eller med hvis Moder ei er holdt Bryllup, eller hvis Moder

ei er fæstet". Der gives derefter nærmere Forskrifter om

Kjöbesummen, samt om Formerne for Brylluppets Ind

gaaelse. Vor Undersögelse vil her naturligen dele sig i

Betragtningen af Fæstemaalet og Bryllupsformaliteten.

I. Fæstemaal. Bestemmelserne om denne Materie finde

vi fornemmelig i Festa-p. c 1, 2, og c. 5-8. Baade

Fæstemaal (som Forhold) og Fæstningscontracten ind

befattes under det fællesUdtryk festar (festir). Fæstnings

contracten benævnes derhos ogsaa særligt festamål. Fæste

manden siges at fastna sèr konu, at festa sèr konu, at

taka festar, at hafa sèr konu festa, o. s. v. Fæstekvinden

siges at vera föstnuð, at vera fest, at sitja i festum. Fæst

ningscontracten afsluttes paa Fæstekvindens Vegne af Fæst.

mingsmanden - hendes nærmeste Slægtning, eller ifald

; ; ; denne yndes
paa egne Vegne”. Om

") Den ældre Gulathingslove 125, Sverres Chriseere, gg, g, sk

Lov 1,27.–*)AfSagaernes talrige Vidnesbyrd (t. Ex. Njåls

27, Gunnl, ormet * e , Laxd- c. 23) vide vi ae s
Frieren begav sig tilligemed et undertiden temmelig stort , a

sine Frænder til den attraaede Kvindes sener
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Fæstningsmanden hedder det at han fastmar ma" konu,

og han kaldes fastnandi, ogsaa lögráðandi oformynde

, Sön 16 Vintre gammel eller ældre” hedder det i Festa-P

e. 1. - er Fæstningsmand for sin Moder, derso* han er

flaren og arvedygtig, saa fornuftig at han ka" bestyre

en Arv. Men er ikke sin til, aa er den Datte som er

gift, og hendes Mand skal da fæste sin svigermoder Mem

derefter er Fader Fæstningsmana for gm Datter- Men

derpaa skal samfædre Broder fæste sin Söster- Men er

ikke Broder, da skal Moder fæste sin Datter- dette ene

Tilfælde fæstes Kvinde af Kvinde. Nu lever ke Moder,

da skal samfædre Sösters Mand fæste, o- * v* Vi ville

ei paa dette Sted gaae ind paa en ujavikling af Forholdet

mellem Frændernes Ret til det omhandlede**Snderskab

for den kvindelige Slægtning og andre Ættens Medlemmer

indbyrdes tilkommende, Rettigheder, ligesaalidt som paa en

Fremstilling af Kvindens hele Retsstilling som Medlem af

Ætten, hvilke Forhold ville finde deres Plads i tredie Af.

deling af denne Afhandling- Derimod ville vi et kunne

undgaae, her at understige den Myndighed, der tilkom

Fæstningsmanden til dels at tvinge den kvindelige Slægt

ing , imod hendes Villie , til Ægteska, , dels at nægte

Sit Samtykke til et Parti, der var efter hendes Önske.

Bestemmelserne herom have V. I "estap. C. 2, S. 306

307 Naar Enke bliver fæstet - skal ,, » -- evu,

* gg. undtagen naar Fader er *æstni, e

uske skal Fader v"ge oen da

Sin Datterdersom hun vil lade sig indvie til

derefter, at af flere Brödre, er I Nonne.

skal i Tilfælde af Men Staae lige

"gsulighed,

T-

Glse, med »

skal han raade

ti Ægteskab 5

Dest bestemme°

*æer til pestningsret”

masatte nu en af Frænderne Frieri,

Fæstningscontracten afsluttedes

grågås af Fæstemanden selv.

t Gbönors) paa

erimod efter

fS, fre
r- e"

D og h selve

Mas
mas Vegnes Veg efter

*geaerne som

ndes Samtykke
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den ældste raade, saafremt Kvinden har overladt Afgjörelsen

til dem. Men har kun tilkjendegivet sin Villie, skal den

af Brödrene raade, som er enig med hende, dersom Partiet

findes at være passende (ef pat PykkirjafmræD uden at

der tages Hensyn til Fæstningsmændenes Alder , hvilket

ogsaa gjelder naar det er andre Slægtninge end Brödre.

Men ville Brödrene forhale hendes Giftermaal, og give to

Friere Nei, der maatte ansees for passende Partier , da

skal hun selv bestemme sig med Hensyn til den tredie,

dersom det findes at være et passende Parti, med en af

sine Frænders Samtykke”. Det bestemmes endelig, at

. Enke” ei behöver Fæstningsmands Samtykke for at gifte

sig med sin fraskilte Mand, forsaavidt saadant Ægte

skab lovligen kan finde Sted. Vi ville först omhandle

Reglerne med Hensyn til Kvinder i Almindelighed og der

efter med Hensyn til Enker.

Man synes da först, uagtet de anförte Bestemmelser

ingenlunde ere klare, at være berettiget til at uddrage den

Sætning, at Mö kan tvinges af sin Fæstningsmand til at

indgaae Ægteskab imod sin Villie, og at den eneste

Maade, hvorpaa hun, trods Fæstningsmandens Befaling, kan

undgaae et Giftermaal, der er imod hendes Tilböielighed,

er at gaae i Kloster. Vel er denne Tvangsret ei bestemt

hjemlet enhver Frænde, fjernere eller nærmere beslægtet,

der in easu er Fæstningsmand , og vel kunde navnlig

Bestemmelsen om at . Fader” ei na, tvinge Datteren,

naar hun vil tage Slöret, synes at vise, at hin Tvangsret

kun var en med Fædrenemagten forbunden Myndighed,

men ligesom Slutningen fra denne sidstnævnte Bestemmelse,

der synes at hidröre fra en yngre Tid , og ingenlunde

) At Bestemmelsen er fra en yngre Tid fölger, foruden af

den almindelige Formodning der er for at Steder

cod.arnam., saaledes som dette, 3

at der intet Nonnekloster gaves

der kun findes i

ere af en sildigere Oprindelse, deraf

i Island for 1 1sg Gl 189), daNonne
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jafnræði maae forstaaes partier, imod hvilke ingen skjell

Grund kunde anföres, med Hensyn til navnlig Friere

Stilling i Samfundet, hans Anseelse, Formue, o. s- V-,

i sammenligning med Pigens "- Hvorledes det i Tilfæl

af Tvist skulde afgjöres, om Partiet kunde ansees f

passende, gives der ei Bestemmelse om, men vi kunn

neppe tvivle om, at saadant er skeet ved Udsagn af e

Nabokvid under en derom reist Proces, saaledes som Ti

fældet var i lignende Forhold*. Fremdeleskunde Pigens Ti

bbielighed gj5re Udslaget i Tilfælde af Meningsulighed melle

flere Frænder, der, som lige nær beslægtede, i Forening var

i Besiddelse af Fæstningsretten , dersom dog en af Fæs

ningsmændene var enig med hende , og iövrigt Partiet va

jafnræði. Saavel denne Bestemmelse, som og den næs

ovenfor anförte synes vel at forudsætte det Tilfælde , a

flere Brödre i Forening vare Fæstningsmænd, men ifölg

den ubetingede Form, hvori den förstomhandlede Regel e.

gjentaget i cap. 6, S. 316, maae vi antage at de samme

Regler have været gjeldende * ogsaa i andre Tilfælde,

hvor flere lige nære Slægtninge (t. Ex. flere Sönner; flere

Döttres Mænd; Farbroder, Morbroder, Brodersön og Söster.

sön, hvilke fire staae lige nær, o. s. v.) vare i Forening i

Besiddelse af Fæstningsretten. -

Enkens Myndighed er her st8rre end Möens. Som

Enke ansees ogsaa, som det sees af det anførte sted

) vfr. sehl. Comm. s. cxviI, Noe. og med Hensyn til den

hermed overensstemmende Sprogbrug i Sagaerne , Njáls s. c. 34

Sturlunga s. I S. 198, Gunnl. ormst. s. e. 5, paa vi i så

Ordet endog anvendes med Hensyn til FrierensCharacter. – 2
Arfa-p. 12, 1, 204, 205. – *) Ordene ok svai hverv )T.Ex.

eigi eru bræbr” kunne ei bevise saadant a pess, er

tvivl blot til de næstforegaaende Ord 2

jvfr. Vigsl. 35, 1l, 68,

men referere sig uden

«en engu ræðr aldrinn på",
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kommende Mand, kunde Straffen for Fæstemanden

bort, dersom Fæstningsretten havde tilkommet flere i

ening, og Kviden udsagde at det ei havde været

bekjendt, at der var flere Fæstningsmænd end den ,

havde indladet sig med, e" Indsigelse, der dog ikke gj

naar hans Vildfarelse var grundet i Uvidenhed om

lovbestemte Slægtskabsorden 1.

Grågås opstiller, som bemærket, tre Hovedbeting

for den retmæssige Kjönsforbindelse, Fæstemaal , Br

kjöbesum og Bryllup- vi kunne strax bemærke, at \

ningen af at en af disse Betingelser ei var tilstede ,

Undtagelse af det nys anførte Tilfælde, hvor Fæstni

mandens Rolle blev spillet af en incompetent , udent

ligefrem var den , at Ægteskabet ansaaes som slet i

ekisterende og at navnlig Kvindens Slægtninge umiddel

kunde anlægge Leiermaalssag mod Manden- Inden

efter nu at have omhandlet den ene Side af Fæstema

betingelsen,Fæstningscontractens Afslutningafrette vedk

mende, gaae over til den anden Side, selve Fæstningsha

lingen, vil det ikke være uhensigtsmæssigt at kaste et l

paa de övrige, vi kunne kalde dem de fjernere, Betinge

for Kjönsforbindelsen. Her medförte Betingelsens U

blivelse ei, som i hine Tilfælde , Ægteskabet Nulli

hellig ligesom ogsaa paa Reisen imellem disse Steder, hvori

hans Ukrænkelighed bortfaldt, naar han viste sig paa ar Sted

derimod maatte en skógarmaðr hverken huses eller underholdes

nogen, og heller ei föres ud af Landet, men hvor han fand

kunde han dræbes. Slap han ud af Landet , havde han aldrig l

til at komme tilbage. Disse Strafre, der havde forskjelli

grader og hvormed var forbunden Confiseation r der

hele Formue, vare de hyppigst anvendte. Lemlæstelse og Tstraf anvendtes kun i et Par særegne Tilfælde. og Trældo

1) c. 6, S. 315) y » 316. Udtrykket logvimir s. 315 og 316 f

aae vi ei -st » som Oversætteren, om triere for -

rantia juris. enses, men om ig
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er den nyere Regel, der indeholdes i Kr. R- e- 44 sam

den arnamagnæanke Membrans Redaction af Festa-p. c.

er, foruden af andre Grunde , klart afUdtrykkene i S

ningen af cap. 3: , pat er må aftekit", der og findes i

R. saavel den ældre som den yngre Regel om Æg

skabsforbudene har det særegne , at der, foruden abs

forbudne Grader, ogsaa gives halvforbudne , dispensa

Grader, i hvilke Ægteskab kunde finde Sted mod

redelsen af en Penge- eller Formues-Præstation. Slæ

skabsberegningen er, saavel efter den ældre som den yn

Lovregel, den canoniske ".

Vi ville först omhandle den yngre Regel. Efter den

strakte Ægteskabsforbudet sig til den ulige Sidelinies 4

og 5te Grad incl. Giftede man sig i de nærmere beslæ

tede Grader, bleve Ægtefællerne dömte til Skilsmisse,

desuden til Landsforvisning, hvilken Straf dog kunde un

gaaes, naar Slægtskabet ei var nærmere end den uli

Sidelinies 4de - og 5te Grad, og derhos en Kvid af

Naboer udsagde, at Ægtefællerne ikke havde været viden

om det stedfindende Slægtskab; i de endnu nærmere Grad

gjaldt en saadan Indsigelse derimod ikke. De dispensab

Led vare den lige Sidelinies 6te Grad, den ulige sidelinie

: ; sene 5te Grad. Dispen

Forslag *. De, der vare maaskee efter Biskoppen

5 ægtede i den lige Sidelinie

6te Grad, maatte betale 10 Öre, (60 Alen), i den ulig

") Med Hensyn til den nærmere Udviklin

paa Grågås beregner Slægtskabet » naae vri

- - henvise til den tredi

Afdeling i detfölgende om Ætsforholdet. Ikkun h

at ,annara broeðra” S maae her bemærkes,

S. 309 bete - -

- gner Slae tnin -

canonisk Regnemaade se-Næssag, 4de ;

sa 77 - - og , prI0Jabræðra" sst. Slægtninge i 5te Leg efter canonisk t J

e -

at fimmta manni, see iövrigt de -

–*) Jvfr. Festa-p. 32 s. 3 15 paafölgende eap. 4 S.310, Not. I.

g af den Maade, hvor.
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Led, og Sag kunde da anlægges af hvem der vilde; va

Ægtefællerne beslægtede i 5te Led, og den for dette T

fælde bestemte större Tiende ei udrededes- gjaldt d

Landsforvisning ogSögsmaalsretten tilkomLovrettesmænde

og Biskoppen, der dog ei personlig udförte Sagen , hv

for sin Deel, og vilde de ei söge, kunde enhver der vilde

Det synes ikke at kunne miskjendes, at vi i den h

satte Slægtskabsgrændse ved den ulige Sidelinies 4de c

5te Grad, finde den af Pave Innocents den 3die i Aar

1216 givne Anordning, hvorved Ægteskabsforbudene in

skrænkedes til 4de Led efter canonisk Beregning*. Denn

Bestemmelse er nemlig, uagtet den canoniske Regel: colla

teralium in linea æquali quoto gradu remotior distat

communi stipite, toto distant inter se, vistnok almindelige

bleven forstaaet saaledes, at den ulige Sidelinies 4de og

5te Grad regnedes med blandt Ægteskabsforbudene, og

Ægteskab altsaa först tilstededes i den lige Sidelinies 5te

Grad, hvilket kan sees af den af Gregor den 9de i Aaret

I232 givne Bestemmelse *, hvorved Ægteskab i 4de og

5te Led i den ulige Sidelinie tillodes. Denne sidstnævnte Be.

stemmelse har derimod ei haft nogen Indflydelse paa Grágás°.

Hvad der endnu maae forekomme noget besynderligt er,

at man i Island, ved Siden af de absolute Ægteskabs

") Festa-P. c. 9, 10, 11, S. 319-323, e. 55 s. 3so. *) c. 8

X de eonsang. (4. 14): Prohibitio quogue eopulæ conjugalis quartum

comsangvinitatis et affinitatis gradum de cætero non excedat. –

*) c. 9X de consang. (4. 14); jvfr. Richter Lebrb. d. Kirchen

rechts S. 500.– *) Udentvivl er det denneBestemmelse ar Gregor

den 9de, som vi finde i Vestgöta I. II » Kirk–b. LII: (bbte) ar

fræncimma spial a thrithia man relia færPa XII bra, og Jydske L.

II, 26: Hva sum utærmer ær i byrth æn at nærth m han tharf

ekki bötæ , jvfr. dog Thord. D. Art. 91 .

quintam lineam attinet guicunqne alicui infra

pse potest cum eo legres
- e ges dare. S

det sandsynligen interpolerede sted ; Borgarthings Kr n e
må skal engi maðr fi frændkonu sina skyldri re at v n C

5 KInC
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de absolute Ægteskabsforbuds Grændse sat ved den l

sidelinies 5te Grad inel. . De halvforbudne eller disP

sable Led ere den ulige Sidelinies 6te og 7de Grad ,

Led, og 5te og 6te Led. De, der ere beslægtede i

ulige Sidelinies 5te og 6te Led maae, for at kunne gi

sig, udrede den större Tiende, de i 6te Led 120 Alen(G Mar

i den ulige Sidelinies 6te og 7de Grad, 10 Orer (3Mar

Beslægtede i 5te Led eller den ulige Sidelinies 4de og f

Led, dömtes , dersom de giftede sig, til Skilsmisse,

straffedes desuden med Forvisning , dersom det ei go

gjordes, at Ægtefællerne havde været uvidende om Slæg

skabsnærheden – ganske den samme Bestemmelse so

efter den nyere Regel gjaldt med Hensyn til den ulig

Sidelinies 4de og 5te Grad *.

frændsemi er at Vta manne ok at vita, ipa skolo pau på p

riða råbom sinom, ef pau vilja ; en ipau skolo gera tiund af f

sino ena meire; enda skal bera vi merkr. ar ipvi tiundar "reno

1ögretto, ef svå vinnst til. En pdat tiund - se minne, ok ska

p6 bera sex merkr i Iögrètto , ok skal gjalda c. alna vaðmál

fyrir |pær VI merkr; en byskop skal råða fyrir peirre tiund, e

um er fram (jvfr. Festa-p. 55); ok er hann görir eigi tiund ena

meire, på varðar fjörbaugs gar, ok kveöja til niu bia i pingi;

a hverr sök, er vill.” Dette sted udgjör Slutningen af Fæstemaals

afsnittet i ende og folger efter Festa-p. s2, s. sags ; bagefter det

fölger Kaupa-h. 32, s. 432.

") Denne Grændse stemmer netop med Slægtskabsgrændsen i

andre "or" - “) Man kan see, hvorledes, aen, ,ar Regel er

bleven omstbbt. I stedet s. 3o9, fors, Pass..., hedder det efter Re

dactionen i eod arnam., at skilsmisse skal dommes o. s. v. mellem

dem som ere nærmere beslægtede end ; 5, Led i den lige Side

linie , og fjernere beslægtede end i den lige Sidelinies 4de Grad

Dette passer ikke ganske vel , da herunder kun indbefatt

Grad, nemlig den ulige sidelinies, 4a, og 5te Graa ID en
befattes efter den ældre Redaet, i cod. reg In e"1001 1101

ulige Sidelinies 4de og 5te Grad og tillige den m s

 



219

FTRn o n gAs

d
5ist gaf

S, lig livet det i sig hö
\. lere Betrag" S s-»

;orere

4idlig
i el ette

sa i, forbudne Grader man :ine ha Antager teska,
d ”, p eret indispensalle forÆg . 1)e

4- *e, GSa r So Grevse Grad 2 As"

sad, ”e vi." endnu ælðre (Me ), såas“ ,a
det ene, wr es, ét Sidennes fte og , e od- re3"

Fa e C,lo Or S d skuld. "*stationer y Me V

il ,
”S-s, o

AØ7 *”. ,

S Han una ser 4% ” A 4 * øst
hn *mme se - sne» Bs orga" -, * om

* "orene, d .* 5. '*' var en sneSjvfr. --, *L- 2 --se
e se gi Privi, °- Se Ar * ames *S-rnes disse 4. e” 15v --g 3

Fre lius - egi Se ***s- C4- 14.) r -e- ---

Gråg S " ser sraet **aar, * res --;".-- ” eo*

en lige SS Gs dervis *-re, I Det "- Æe de

Vilde, “delin, 5t Et. **ara - e. ans ære ra i , at samma “ -”e- gæ7 D
de nor sk Gee GS. ereer * cr- ,ær- e- eg

den li Ske Lov - --æar s «De sær- garn ær- -- -s

ge S *-var- - I er- Irra dem -

den els“delini, r * kra e- - en af4

anf ”» vi aram . æ-F stsæse- ---...
d ört " finde *Por- , «G r-sæ-= -

erinog ryk af” **osessen, ÆL
-a

ra virnevregre
r- ITCes rr E

 



990 nev 1slampske FAv11 L12 a ET *TP on Gås

288 Alen) end den senere blev maa lades uafgjort. I alt

Fald tdr man udentvivl antage at der har været trende

Stadier i Lovgivningen om Ægteskabsforbudene med Hen

syn til Slægtskab: 1) Grændsen ved den ulige Sidelinies

6te og 7de Led; 2) ved den lige Sidelinies 5te Led ;

3) ved den ulige Sidelinies 4de og 5te Led.

Ægteskabsforbudene med Hensyn til Svogerskab (sifjar)

strakte sig til den ulige Sidelinies 4de og 5te Grad.

Der gaves her ingen dispensable Grader , udentvivl en

Fölge af atSvogerskab i Folkebevidstheden ikke havde nogen

synderlig Betydning. Heller ikke findes Spor til atGrændsen

forhen har været en anden, end den anförte, hvilken iövrigt,

som det vil sees, er den sammesomSlægtskabsgrændsen efter

den nyeste Regel, (jafnnáit skal byggja sifjar ok frændsemi at

fimmtamanni hvárt; cod. arnam.)". Ogsaa aandeligtSlægtskab

|
-|

(guðsijar,cognatio spiritualis)varen Ægteskabshindring. Saa

dant fandt Stedi Anledning af Daab,primsignan (prima signatio.

Meddelelse afsignum crucis) samt Confirmation. Den döbte,

primsignede eller confirmerede traadte i aandeligt Slægtskab

til den der holdt ham under” Daab , primsignan , eller

Confirmation (byskups hönd), ligesom ogsaa den döbte

traadte i et saadant Slægtskab til den dåbende. Endvidere

fandt cogn. spiritualis Sted mellem den döbtes, primsig

nedes eller confirmeredes Forældre og den der holdt under

") Festa-P-4. De ældre norske Love (jvrr. de s. 219 N, 1 anförte

Steder) tilstede Agteskab mellem besvogrede at d, e. AKIl6, -

tages de norske Bestemmelser om Slægtskabsforbudene at vær
-- "e Ie

samme som de ældste islandske , maatte Vel den samme Overens

stemmelse antages med Hensyn til svogerskabsro,, 3v D.signatio fandt Sted saavel altid forud for Daaben C. ) prime

uden efterfölgende Daab; jevnfjr Olavii , som undertiden

cap. V. Syntagm. de baptismo,
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Biskops Haand (Confirmation) "- Det kom iövrigt ei i Be

tragtning, om Blodskam fandtSted i, eller udenfor, Ægteskab°.

De saaledes omhandlede Tilfælde, hvor Ægteskab blev

indgaaet, enten trods Geistlighedens Forbud, eller medens

tidligere Forbindelse bestod , eller i de forbudne Grader i

Slægtskab, Svogerskab eller aandeligt Slægtskab, skjelne

sig som bemærket fra de i Grågås som Hovedbetingelser

for den retmæssige Kjönsforbindelse anförte Momenter,

derved, at de förstnævnte Momenter ikke som disse med

förte Ægteskabets Nullitet, men derimod en paafölgende

Straf. Denne Straf have vi allerede anfört med Hensyn til

Slægtskab og Svogerskab; for Tokoneri, som og for, trods

Geistlighedens Forbud,atindgaae nyt Ægteskab,var Straffen

Landsforvisning. Saavel i disse Tilfælde som hvor Ægteskab

havde fundet Sted i forbudne Grader, kunde Sag anlægges

af hvem som vilde *. Den anlagte Sag synes ikke fat

have gaaet ud paa Skilsmisse, undtagen i Tilfælde af

Slægtskab eller Svogerskab *, noget der iövrigt vistnok var

praetisk ligegyldigt, da ialfald Sag udentvivl kunde anlægges

gjentagne Gange, om det gjordes nödigt”. Endelig kan

det ikke paatvivles. at Börn af 4Egteskaber, indgaaede

under de omhandlede Mangler, have været uden Familie

rettigheder, hvilket dog kun findes udtalt om nogle af

disse Tilfælde *. -

Vi skulle nu omhandle de Momenter, hvis Udeblivelse

hverken medre Kjönsforbindelsens Nullitet, heller ikke

en paafölgende stat, men ikkun at Ægteskabet ei havde

de sædvanlige Virkninger i Henseende til Familierettigheder.

T-

") et sel - *) resta-p.a2, s.aas. ,, Arfa-p

4, s. tre et se s. asi, e. 31, s. atu omenaler andet melde).— ) re, C

c. 3, S. so0– Man kommer herved til , tænke s , Og

impedimenta dirimentia.– s) Arfa-p. 4, s. 179 ystemernes

- 5
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ninger ere i Forhold til Forældrenes Slægtninge blevne be

tragtede som Medlemmer af Ætten, t. Ex. med Her-syn ti

Endelig mangledeVærgemaal, Arv, Frændeböder o- s- v.

Ægteskab mellem en fri Mand og en Trælkvinde, eller en

Træl og en fri Kvinde fuld Retskraft, i det Börnene, som

det hedder, ere uarvedygtige , og det samme gjaldt endog

om Ægteskabet mellem en fri Kvinde og Trællen, som hun

havde frigivet i det Öiemed at ægte ham .

I disse Tilfælde forudsættes , som det synes, Ægte

skabet ligefuldt at bestaae uagtet dets manglende Rets

kraft *. Det sees desuden , at denne Mangel paa Rets

kraft i nogle af de anförte Tilfælde ikkun fandt sted i

Forhold til Slægtningene paa den ene af Forældrenes,

nemlig Faderens Side. Sammenholder man de, anfrte

Regel om Ægteskab mellem en fri Person og en trælbaare"

med Bestemmelsen i Festa-p. 43. S. 358, Ret er, at o"

Mand kjöber sig en Trælkvinde til Kone (til skov

for 12 Orer uden Dispensation (lof, Dipensation GSa

retten)", kan man ledes til at antage, at Ægteskab Lor.

en fri og en trælbaaren oprindeligen er blevet be, ellem

strængere og maaskee blevet belagt med Straf *gtet

Iflge sin hele Anskuelse af Ægteskabet kund

oldislandske Ret, der i saa Henseend, ei heller paavirl, e

af den canoniske Ret, ikke opstille nogen Alder hos

sonerne for at kunne indgaae 4Egteskab. Grågås giver

S

1) Arr- 4. * "*” , 17s.— ) saalede, hedder det -

af den 80-aarige Mand avlede Barn, at det skal ei Om det

efter han et at anden Arv skal de ”, ar
Brudekjobesum i dette Tilfælde e; naae gives end 12 5r, större

Med Hensyn til den Vanvittiges *gteskab hedder det, I78.

tage

Kan gjöres krav paa *rudekjobesummen, S. 177.— ) I Cod er ei

til karnaðar ser” d. e. til Velyst. Er dette rigtigere, vi:

Ket nsig selv ei er usandsynligt, bliver Reglen saa meget stræng

ere,
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en suANvsk *

et pleven -

flere vidnesbyrå ov at. kvinde” o ”Aera- 4 Sift i e,

ung Alaer. Saaledes hedder dle 11 rgentre S. 179.I 65 -vintr gammen i e

er

Gift Kvinde , prvaå enten hun * e end 164rer omtales -- D Vintre"

yngre" og strax eft vi hav
jvfr. ogsaa Festab. 7, * 317- Lige=° Ve seet, at

den vanvittige kanae indgaae Ægt 5 p, vilket blot i visse

Retninger Va mindre retskraftig saa ede kunde ei heller

Manger være en gte indring Navnlig

te ,mtalte Gildinger 1.

de i Grågås °et eteskab ,t have bestaaet*.
physiske

intet saadant om

Trælle synes

er til 11inge" 3. Denne af

gt under lignende
holdtesuden nogen Autoritets Mellem o

e 1eligh” Handlingen be

Former som Oontracter ; Almin
at pestemande" sO • "

get er: giver et goler" grklæring hvorved

den betingede dejbbe-" og hvorved uden

holdet mellem “ e. " kommende Ægte

, stipuleret perefte” afgiver Fæstnings

Maade si Lifte om den Med

y, der fra Hjemm lulde følge Bruden

Paa se gjensidige Löfter lde d° efter saavel reste

e de alever" til Vidne.

Formler O dlem sidstnævnte

vi alle vidner paa at
mden) teater mig N. N. (Bruden) med

mig med Haandslag

det hedder, tinir |||||

fornemmen af vand” r

ellg 301-–*) vigsl.

1se af hele dlem

ge Betlere, sOm

6maga-b 35, ”" e

f galathingale
enhver pnavde Lov til , castrere,108, s- -vi have her ogsaa Analogie" 3, 7. S. 3

e. 64; jv" vestgotel * Giptar-b. 4 S 3. - s) geste-Pr , --

sy svre resta- g1, viga-styr° * e. 15- 15
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et Parti, ydeslist og med fuld Hjemmel". Fæstnings

contracten hörte til de fire pretshandler, som ei vare- rets

kraftige, naar ikke vidner vare tilstede *

vi skulle nu nærmere betragte Fæstningscontraetens

Indhold. var der Slægtskab i de dispensable Grader

mellem Parterne, blev det udentvivl ved Fæstningscontracten

vedtaget, hvem af de vedkommende skulde udrede de i

disse Tilfælde paabudne Præstationer °. Ligeledes blev

det ved Fæstningscontracten afgjort, hvormeget hver af

Parterne skulde bidrage til Omkostningerne ved Bryllups

höitideligheden *. Ogsaa Sted og Tid for Brylluppets Af

holdelse maatte ved Fæstningscontracten vedtages. Stedet,

hvor Brylluppet holdtes, var , som vi vide af sagaerne,

i Almindelighed hos Brudens Familie °. Tiden til Brylluppet

kunde udentvivl bestemmes saa fjernt, som det behagede

vedkommende. Ofte blev Tiden bestemt til 3 Aar, ev

Tidsstörrelse, der, paa Grund af Islændernes SæOM

deres Reiser til Udlandet at tilbri ve WVe
paa e ndet at tilbringe 3 vintre hor

Hjemmet, spiller en betydelig Rolle i Grågås ". Bles S fra

ingen Tid bestemt, maatte Brylluppet i det Seneste der

om 12 Maaneder (l Aar), ellers var Fæstemaalet Opl; des

ost r

") heilt råb ok heimilt; om denne clausul, Betydning v;

talt nedenfor. - ) vm skipa merers, e. 4, m, og " blive

Tilfælde være kjob af ord, goðorb, ener arm,, re
hedsvidnernes Antal synes i Almindelighed at have ,"e

ubetydeliges vre rest-p. 23, s. 336, hvor etAar, ske
forudsættes brugt lovrigt gjaldt, med Hensyn til flere

Reglen Ligefuldt er Vidnesbyrd, Om der er to , som raften,

tr; Landbr-* mas.jvfr. Gulah, e.go, der er

s. 308.— ) *eta-P. e. 6 s. 313, ivr. ,, ;- 2.

iövrigt S- 311, 324 - *) Forudsa Festa-p. c. 6 s i 3 vt.

jvfr. dog C- 5 S. 310.– *) Jr. r S. 146, 183 s 2is 813,

o. s. v. Den første sommer seilede man til vinde 8, 264,

drog man i vikine eller sögte Paa anden Maade Forre anden

treie sommer ste man hjem.— ) re:” ”en
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r,dhold var imidle,

forhold, O

pRN 1s 1,ANInsKv, FAM I 1

tid i,

stemmelsen af Ægtefællernes pr., rn *- e,er. Det væ -Egte.

fællernes gjensidige lformuespræ=* tione - *entligs,
e, es- mm Ill Svar her Bestemmelsen af Breidek J° esummen , S5Sle

und).

- Moder ef er ik,
Jöbt f

) Æ, f” er Mark eller

en Mark

eller love, ved

Den Mand er ikke arvedygtig,

en Brudekjöbesum (mundi keypt

da er kvinde kjöbt for Brudekj

eller mere er betalt i gradelsjöbe="**

Haandslag (handsöluð)”.
Brudekjöbesummen benævnes dels

mundr (Kvindekjöbesum)". Ordlefs slægtskab med det

islandske Fæmininum mund Haand - samt Tydskernes

mundum, passer ganske vel til , naturlige Forestilling

om den Erhvervelse, Kjöbesumr*
logien brúðkaup (egentlig Brudekjöl) - IBryllup, kan ogsaa

her anföres. Denne Kjöbesum V” ;l-Ike noget Symbol,

hvilket allerede kan sees af den sta;rrelse der er fastsat

for sammes minimum”. At minim”

finder iövrigt ogsaa sin Forklarin 35

rmues*

af den ældre

pbes r 5

mundr dels kvinar

Til elförte. Termino

er sat til 1 mörk",

i adskillige andre

Steder i Grågås, hvor samme Fo förrelse sættes

som Grændsen for Uformuenhed ”- ligesom

1) Dette Udtryk rorekommer ogsaa Arfa-P- 18, S. 23; jvfr.

uatrykket at gjalda mund vib Arfa-p. 4, * 18 I, re S.367.

– 2) Arfa-p. 3, S- 175. Handsal var de” , indelige Form for
see 1, 140, 141, 384, 400, II 80 (– svi

213, 234.–

skulu takast å pnendr T
4) En mörk i

173, c. 5, S- p85. -

nsOg vare-Markens

ellem splv-Marke
y 501. – *) Saa

Indgaaelsen af Contracter 3

skal sök selja * peir

s) Arfa-p. e. 2, S. 172,

sølv = 16 Lod5 Forholdet m

værdi er uklart, jvfr. kaupa-b. 84, 86 S.

ledes bestemmes de i Kaupa-b. 8, S- 408,

pligtig til at indbyde den afaddes Creditore” - *

"eursekirte), naar han * erterladt ene ide
mindste 1 Mark , phvilket Fald den afdöde haracteriseres

pfter Festa-p.

som öreigi, (efter Etymologien formueslös) fattig

15

y

at Arvingen ei er

til skuldadómr”

k
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e - temme BrudeGulathingslov c. 51 og c. 124- der, ved at bes rul

kjöbesummensminimum, bruger Udtrykket tólfaurar Freigi.

mundr" (fattig Mands Brudekjöbesum). Derhos sees det

og, saavel afSagaernes Beretninger, som af selve Grågås,

at Brudekjöbesummens Störrelse ei i Virkeligheden i Al

mindelighed er bleven indskrænket til hin Sum, hvortil

man vel lettelig var kommet - dersom Præstationen var

bleven betragtet som et Symbol. I Arfa-p. c. 4, S. 178

gives saaledes den Regel , at en 80aarig Mandsperson,

der vil gifte sig, ikke uden sin nærmeste eventuelle Arvings

Samtykke kan give större mundr end 12 Örer, det er

14 Mark. Det kan iövrigt bemærkes, at, Indskrænkningen

med Hensyn til Störrelsen af mundr i det nysanförte Sted

grunder sig alene, som let sees, paa det Hensyn at

Familiens Formue ei skal bortsættes; jvfr. ogsaa samme

cap. S. 177.

Som det vil sees af det anförte Hovedsted om, ry

lkunde samme enten udbetales strax eller de, gaves v\,

slagsldfte om dens senere Betaling. I sa, p, Sand

Terminen endog at have kunnet sættes fjernere er, ses

til Brylluppet fastsatte Tid 1. Der opstaaer her detS a den

maal , hvem hin Kjöbesum er tilfalden, Fæstningsm 9rgs.

eller selve Bruden. Det sidste maae udentvivl e" G

stemt antages. Vel fremstilles i Festa-p. c. 6 o S be.

Fæstningsmanden som den, der ved Sag indtaler 7

summen hos den modtvillige Fæstenand Jöbe

vistnok ialfald kun lidet kan sluttes fra,

lerede ; i rfeld af Brud Paa Fæstningse,

tracten fra æstemandens Side, h, altsaa Forbindel,

ei kom istand, tilfaldt Fæstningsmanden men ikke Brud

_—--- - I"u Gn

e. 22, s. 33 maatte Manden ef, , det mindste 3

det der omhandlede legale Fællig kunde stiftes

fællerne

) presta-p. 6. S. 312, 313 jvfr. dog c. 50 S. 370

Men ligesom

at den stip,

I Mark, for at

imellem Ægte
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t hele

der egentlig havde staaet yder", Ret *aale,

taler for den Mening, at Korner s. 370: N Brug,

kjobesummen afgj5rende Festa-p- 5O- har Kon ör- begge

Ægtefæller komme i een seng , da a-b. c Ret

sin mundr”, og Bestemmelserne i Ka"P I 7 ” S. 411,

Pingskapa p. 42, s. 126 og Festa-fp- afi. 29 om

Konens Ret til at udtage mund r af den d. Mands

Concursbo (ved skuldadómr), ved Execution derimsda,
hos ham, samt ved Skilsmisse; paa det sidstant, Sted

hedder det, at Konen har heimting til mundar ses, jvfr.

ogsaa Arfa-p. 2, S. 174.

At betragte mundr som en Morgengave, synes de, ,,

at være Anledning til 1. Det kan i saa Fald ei bes,

noget, at der i Festa-p. 50 siges , at Konen har R, tiI

mundr, naar Ægtefællerne ere komme i een Seng. Sagen

er, at den Anskuelse træder bestemt frem, at mundr er en

Kjöbesum; den stipuleres ved Fæstningseomtrneten og kan

udredes strax, og antages det end at der sidste Ternin for

Udredelsen, dersom en Frist gaves - maatte Være ved

Brylluppet, saa er dette ialfald tifældigt, igen og Ud.

trykkene , naar Ægtefællerne ere komme i een Seng” ingen

* sammen, hvilketunde svare til at de have været en Nat * sa men

Endnu mindre har det

” 229

vil fremgaae af det fölgende. - Fæstensgave

vistnok for sig at betragte mundr som d betal 5

hvorimod allerede taler, at mundr ei behove e at betales

under Fæstemaalet. e e.

En Medgift fra Konens Side re

som nödvendig Betingelse for Ægteskabet -

dog i Formlen for Fæstningscontracter forudsættes a

bliver lovet af Brudens Fæstningsmand , Iigesom den og
ve

- fr.Gulath. L.51.") Dette antager Schlegel S. CxvIII. – *) Jy fr" Grigis gjen

erimm, Rechtsalterth. s. 441.— ) 1 oversættelsen 316, 317

sves mundr ved arrha sponsalia. – ) Festa-f ”, P y

|
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Gulathingslov c. 5I og c. 124, der, ved at bestemme Brude

kjöbesummensminimum,bruger Udtrykket tólfaurar öreigi

mundr” (fattig Mands Brudekjöbesum). Derhos sees det

og, saavel afSagaernes Beretninger, som af selve Grágás,

at Brudekjöbesummens Störrelse ei i Virkeligheden i Al

mindelighed er bleven indskrænket til hin Sum, hvortil

man vel lettelig var kommet, dersom Præstationen var

bleven betragtet som et Symbol. I Arfa-p. c. 4, S. 178

gives saaledes den Regel, at en 80aarig Mandsperson,

der vil gifte sig, ikke uden sin nærmeste eventuelle Arvings

Samtykke kan give större mundr end 12 Orer, det er

1; Mark. Det kan iövrigt bemærkes, at, Indskrænkningen

med Hensyn til Störrelsen af mundr i det nysanförte Sted

grunder sig alene, som let sees, paa det Hensyn at

Familiens Formue ei skal bortsættes; jvfr. ogsaa samme

cap. S. 177.

Som det vil sees af det anförte Hovedsted om mundr,

lkunde samme enten udbetales strax eller dergaves Haand

slagslöfte om dens senere Betaling. I saa Fald synes

Terminen endog at have kunnet sættes fjernere end den

til Brylluppet fastsatte Tid 1. Der opstaaer her detSpörgs

maal, hvem hin Kjöbesum er tilfalden, Fæstningsmanden

eller selve Bruden. Det sidste maae udentvivl aldeles be

stemt antages. Vel fremstilles i Festa-p. c. 6 og c. 7

Fæstningsmanden som den, der ved Sag indtaler Kjöbe

summen hos den modtvillige Fæstemand. Men ligesom

vistnok ialfald kun lidet kan sluttes fra, at den stipu

lerede Kjöbesum, i Tilfælde af Brud paa Fæstningscon

tracten fra Fæstemandens Side, hvor altsaa Forbindelsen

ei kom istand, tilfaldt Fæstningsmanden men ikke Bruden,

c. 22, S. 335 maatte Manden eie i det mindste 1 Mark, for at

det der omhandlede legale Fællig kunde stiftes imellem Ægte

fællerne.

) Festa-p. 6. S. 312, 313 jvfr. dog c. 50 S. 370.
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wder egentlig havde staaet udenfor det hele, saaledes

taler for den Mening, at Konen Inavde Ret til Brude

kjöbesummen afgjörende Festa-p. 50. S- 37O Naar begge

Ægtefæller komme i een Seng , da har Konen Ret til

sin mundr”, og Bestemmelserne i Kaupa-b- c. 9, S. 41 l,

Ibingskapa p. 42, S. 126 og Festa-fp- 17 S. 329 om

Konens Ret til at udtage mundr af der afdöde Mands

Concursbo (ved skuldadómr), ved Execution (frånsdomr)

hos ham, samt ved Skilsmisse; paa det sidstanförte Sted

hedder det, at Konen har heimting til 1ra uradar sins; jvfr.

ogsaa Arfa-p. 2, S. 174. e

At betragte mundr som en Morgergave synes der el

at være Anledning til 1. Det kan i =** I Fald ei bevise

noget, at der i Festa-p. 50 siges, at Konen har Ret til

mundr, naar Ægtefællerne ere komne 5 een Seng. Sagen

er, at den Anskuelse træder bestemt frem -

rgscontraeten og kan

at mundr er en

Kjöbesum; den stipuleres ved Fæstni e

t end at den sidste Ternin for

udredes strax, og antages de

rumaatte være ved
Udredelsen, dersom en Frist gaves -

Brylluppet, saa er dette ialfald tilfældig - Seng” i

trykkene naar Ægtefællerne ere komme “ eng Ingen

lunde svare til at de have været en Nat

En dra L. rnmindre har det

Fæstensgave *,

vede at betales

1igesom ogUd

2 sammen, hvilket

vil fremgaae af det fölgende.

vistnok for sig at betragte mundr = "*
hvorimod allerede taler, at mundr eå behmö

under Fæstemaalet.

En Medgift fra Konens Side
som nödvendig Betingelse for Ægteskabet e

dog i Formlen for Fæstningscontraete"

bliver lovet af Brudens Fæstningsmand -

” –--TT

2 D Jvfr. Gulath. L.5l.

germahæves ei i Grågås

hvorimod den

forudsættes at

ligesom den og

") Dette antager selhlegel S. CyvIII. - telsen

Grimm, Rechtsalterth. s. 441.- 3) I overet f : 7, p. 316, 317
gives mundr ved arrha sponsalitia - s) res ... vy y

fGrigáis gjen



230 DEN 1s.ANnskE FAvn i L1En Et EFrEn Gn iG is.

omtales som sædvanlig, paa flere andre Steder". Medgift

gaves undertiden af tredie Mand og denne kunde da,

enten ved Fæstningscontracten eller Brylluppet, betinge

sig Tilbageerhvervelsen af samme, dersom Konen döde

uden Börn. En saadan særlig Stipulation behövedes ei,

naar Moderen, der ei var i Fællig med Manden, gav sin

Datter Medgift”.

Endeligtogesogsaaved Fæstningscontracten Bestemmelse

omÆgtefællernes Formuesforhold i det hele, og navnlig, om

Fællig skulde finde Sted, og da hvorledes*. Med Hensyn

til den nærmere Udvikling af dette Forhold, saavelsom de

ovenomhandlede gjensidige Præstationers Betydning for

Ægtefællernes Formuesforhold, vil det nærmere blive om

handlet under Fremstillingen af Ægteskabets Virkninger.

Vi have nu betragtet Fæstningscontracten i dens Ind

gaaelse og dens Indhold. Det staaer tilbage at undersöge

dens Retsvirkning. Den almindelige Fölge af en Contracts

Misligholdelse var baade Skadebod og Straf* og der findes

endog den almindelige Regel, at i alle Tilfælde, hvor

der er bestemt, hvorledes noget skal være, men ei bestent,

hvad Fölgen afOvertrædelsen skal være, skal tre Marks

Boden (ütlegð) komme til Anvendelse*. En saadan Virk

ning havde imidlertid ikke Brud paa Fæstningscontracten.

Vel bestemmes det i Afsnittet un skipa meðferð eap. 4,

II, 406, at det gjelder Landsforvisning (fjörbaugsgarðr),

dersom Fæstemaal brydes. Denne isolerede Forskrift maae

imidlertid udentvivl kun indrömmes en saadan Betydning,

som kan stemme med de detaillerede Bestemmelser i Festa

påttr om Retsvirkningen af Fæstemaal. Disse Regler findes

") Arfa-p. o. 3 s. 172, 174; c.5 s. 185; Kaupa-b. c. 9 S. 411,

– 2) Arfa-p. c.2 s. 174.– *) Festa-p. 22, S. 334, 335. –

*) Iövrigt maa det erindres, at Straffen i Nationernes Barndom

egentligen kun er en privat Fyldestgjörelse. – *) Landabr.-p.

16, II, 314.
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vaavnlig i cap. 5-8. Der skjelnes her mellem, om det var

Sæstemanden, der traadte tilbage fra Cora tracten, eller om

saadant Brud fandt Sted fra Brudens Fæstningsmands

Side. Var det Fæstemanden, der betærakte sig (fast ráða)

gjaldt det, som det hedder 1, ingen Straf - men han var

alene pligtig til at betale den betingede nataradr- Fæstnings

manden, der indtalte denne 2, kunde foretage Stævning i

Sagen enten paa det sted, der i saa Henseende var ved

taget i Fæstningscontracten, eller paa den sagsdgtes Hjem,

eller endelig paa det Sted, hvor Brylluppet skulde have

fundet Sted. Stævningen kunde

Sögnedag efter den til Brylluppet bestere Dag. Ander

ledes var det, naar Fæstningsmander ikke vilde opfylde

Overenskomsten . Fæstemanden skal * P° den til

Brylluppet bestemte Dag begive sig til Festemöens Bopæl,

og forlange sin Brud. Men den f5igende Sögnedag der

ge höitideligtefter skal han atter fare derhen og nedlægg

Forbud (lyrittr *) mod, at enten Fæstning= rmanden eller nogen

anden huser Fæstenden eller lukker P* * Hængsler

om hende” (lúka hurð ok hjarra um Haana)- Et saadant

Forbud var kraftigt. Enhver, som enter Hmar været tilstede

ved Forbudet, eller senere erfarer at saade" “ iværksat.

og som enten huser Pigen, eller endog blot er sammen

med hende i Hus (samvistum eru vib- * sig , 313), og
har vidst det, kan Fæstemanden sagsts” til Landsforvis

ningsstraf. Fölgen vil altsaa blive, at Bruden let kommer

–--

) Festa-p. 6, s. 312.— ) Jvfr- e- * S.

s. 313, 314. – 4) Lyrittr eller lyrit ere ved en nutidelig , a

Goden eller, som i dette Tilfælde,vedkomma“ -- al

vidners Tilkaldelse iværksat, Protest “ se,

Vigsl. 58. Forbud ved Goden (goba 15rittr) re
at have været anvendt paa Vaarthingene , ed Protes 001 Jt GUUCIS,

de private Mand, under

Competence.

finde Sted den næste
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i hans Vold. Ogsaa Fæstningsmanden, saavelsom enhver

anden, der i Raad eller Daad lagde Hindringer iveien for

Forbindelsen, straffedes med Landsforvisning. Derhos

kunde Fæstemanden fordre den betingede Medgift, og Sögs

maal i Anledning af denne kunde anlægges paa samme

Maade, som ovenfor anfört i Henseende til Indtalelsen af mundr

hos Fæstemanden. Den, der bortförte Fæstenöen, kunde

baade af Formynder og af Fæstemand paastaaes dömt til

Fredlöshed ".

Vi see saaledes at det kun er mod Fæstningsmanden,

at den i Söretsafsnittet II, 406, foreskrevne Landsfor

visningsstraf kom til Anvendelse, hvorimod Fæstemanden,

der bröd sit Löfte, slap fri for Straf, imod at underkaste

sigdet ikke ubetydelige Onde, at betale Brudekjöbesummen,

ligesom vel endelig heller ikke Straf anvendtesmod Pigen i de

Tilfælde, hvor hun kunde fæste sig selv. Det bemærkes, at

Brud paa Contracten kunde skee saavel udtrykkelig, som

og ved Oversiddelse af rette Bryllupstid. En Conseqvents

heraf var det igjen, at naar den ene af Fæstefolkene havde

misligholdt Contracten ved ikke at indfinde sig til rette

Bryllupstid, var den anden ei længer bunden; Loven siger

da Fæstemaalet oplöst” (segja lög lausar festar)”, hvilken

Ophævelse ipsa lege ogsaa, som ovenfor bemærket, fandt

Sted, dersom Tiden for Brylluppet (brullaups stefna) ei var

bleven fastsat, og heller ei nogenTid, i hvilken Fæstemaalet

skulde være i Kraft, var i Fæstningscontracten bleven

vedtagen, naar der fra dennes Afslutning vare forlöbne

12 Maaneder.

Medens, som vi have seet, Brud paa Fæstningscon

tracten eikunde skee uden Paadragelseaf betydelige Onder,

gaves der dog enkelte Tilfælde, hvor dels Forholdet kunde

oplöses, dels en Oversiddelse af Bryllupstiden kunde finde

") Festa-p.40, S. 355.– *) Festa-p.54, S. 378.–*) Festa-p.

54 S. 378.
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Sted, uden at hine Fölger indtraadte. En Fratræden fra

den enes Side kunde saaledes skee, naar den andengjorde sig

skyldig i Fredlöshedssag 1. Fremdeles var Fæstemanden

Möst fra sit Ord, naar hans Fæstems Hoefandtes at have,

paa den Tid da Fæstemaal blev afsluttet , , været med

Barn”, – i hvilket Tilfælde den doIö5se Fæstningsmand

maatte böde med Landsforvisning –, eller dersom der

efter Fæstemaals Afslutning blev ligget med hende”, og

ligesaa kunde fra Fæstem6ens Side en Fratrædelse finde

Sted, dersom saadan Leiermaalssag Clegors sakir) blev

anlagt imod Fæstemanden hvor Straffen var forbunden med

Confiscation af Formuen, altsaa en ter Landsforvisning

(jörbaugsgarðr) eller Fredlöshed (skógga rgr)*. Det havde,

som oven bemærket, Betydning, om Fæstenanden ved

Fæstningscontracten havde anvendt For

manden) lover mig et lydeslist Parti og ed fuld Hjemmel”

(helt råð ok heimilt). Var denne Forme ei bleven glemt,

") Festa-p.6, s.311; sakir pær, er hamn er eigi ell kan neppe

forstaaes om saadan skovgangssag, hvor det- e"** rorinden pom
var falden, var forbudt at underholde den fred“ hvilket navnlig

fandt Sted for Drab og störreSaar og undtagelsesvis for mindre saar,

vigsl. e. 7, s. 11, c. 13, s. 1s. Herom bruges ene udentvivl

altid udtrykket den til adms.— ) Festa–p- e. **** *

s.352, e 51, s.371. syrestap, 6.s. a1 1, 3, 12- "en almindelse
Straf for egentligt Leiermaal var Fredlöshed, rmed nogle undtagelser,

men Udtrykket Leiermaalssag maa udentvivl antase at indbefatte

ogsaa de beslægtede Forseelser. See Festa-P- 24, S. 337-339 og

S. 312 r

de figd. capp. I det anforte sted Festa-P- G , - I188V meS

-on i scation » eller for

arn udöVes indtil Althings

er hint, da saadan Drabs

iövrigt Leiermaalssager, som gjelde

hvilke Drabshevn af den fornærmede k

tiden”, men dette Tilfælde indbefattes und

hevn i Anledning af Leiermaal alene kunde ul

phvor Stra

fandt sted jvfr.Vigsl.31

15ves for Forseelser

fem var Fredlöshed,

mod de nærmeste slægtninge o. s. v

ved hvilken altid Confiscation af Godset

S. 60, 6I.

rmalern .Du(Fæstnings
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havde Fæstemanden Ret til at fratræde Forholdet, dersom

det befandtes at Fæstemöen havde saadanne Lyder (uheil

indi, ukostir, annmarkar), at hun formedelst samme vilde

have ringere Værdi end ellers, dersom hunvarTrælkvinde”;

dog maatte, derson Pigen ei havde fyldt det 16de Aar,

denne Alder oppebies, for at see, om ei Lyderne forsvandt".

Fremdeles opstod Ret til Fratrædelse ved den anden Parts

Sygdom, der varede længer end et Aar, regnet fra den

til Brylluppet bestemte Tid”. Endelig sees det, at et op

daget Slægtskab i de indispensable Grader gav hver af

Fæstefolkene Ret til at erklære Forholdet oplöst;– var

det Slægtskab i de dispensable Grader, kunde den af dem,

der vilde bekvemme sig til af sin Pung alene at betale

Gebyret til Lovretten, fordre Forbindelsen iværksat ". At

ogsaa andre af de Ægteskabshindringer, der overholdtes

ved Straf, har givet de vedkommende Ret til Fratrædelse,

samt at ogsaa Oplösning ved fælles Overenskomst har

kunnet finde Sted, kan vistnok, skjöndt uomtalt i Grågås,

neppe betvivles.

Udsættelse af Fæstningscontractens Fuldbyrdelse maatte

taales af Fæstemanden, naar Leiermaalssag af den oven

anförte Beskaffenhed var anlagt mod ham, men Dom endnu

ei falden, samt, som det synes, for hver af Parternes

Vedkommende, naar Fredlöshedssag blev anlagt mod

samme, skjöndt Dom endnu ei var falden*. Derhos

kunde den ene PartsSygdom foranledige saadan Udsættelse.

Her fremtræder imidlertid atter Forskjellen mellem Fæste

mand og Fæstemö. Var denne sidste syg paa Bryllups

tiden, stod det til Fæstemanden at gaae i samme Seng

med” hende, hvilket han dog maatte gjöre strax, da ellers

den der skal holde Bryllupsgildet” (hvormed vel menes

") Festa-p. 7, s. 317; jvfr. Ömaga-b. c. 5, s. 213, c. 21,

s. 275.– 2) Festa-p. 5, s. 310, 311; 6, S. 311. – *) Festa-p.

2, s. 307, 308; 6, S. 312. – *) Festa-p. 6. S. 311, 312.
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Sæstningsmanden) kan fordre, at BryIIup» ei holdes förend

*ad Aare 1. Var Fæstenanden derinmol syg: , sendte han

blot Buden halvMaaned för Bryllupstid, og Brylluppet blev

da ligefrem udsat til det fölgende Aar pana samme Tid *.

Som det vil sees af det udviklede, far «ft intet Samliv

Sted mellem Fæstenand og Fæstemnö og altsaa intet derpaa

- begrundet personligt Forhold. Som det af Sagaerne frem

lyser, friede man hyppigt uden at være iforveien be

kjendt med sin Brud, og efter Faestraingsseor tracten drog

Fæstemanden til sit Hjem, og saae först 15 ruden igjen ved

Brylluppet, noget der var i sin Order - Hnvor Anseelse og

Rigdom var et saa vigtigt Hensyn v e«l -

Ægteskab. Nogen Fæstensgave finde vi e. omtalt i Grågås.

e - S - .. I 3

Det bör endnu bemærkes, at der Sagaliteraturen

ellenn en mere og

I Faxestemöen be

Indgaaelsen af

findes Exempel paa en Distinction

mindre retskraftig Fæstemaalscontraet

nævnedes ifölge hin festarkona, ifG Ige denne heitmey

(lovet Mö). En heitmey var löst fra Forpligtelsen, dersom

Fæstemanden ei indfandt sig til den fastsatte Bryllupstid,

hvorimod en stærkere Forpligtelse slalle have paahvilet

en festarkona. Til en saadan Distinetio" findes ei Spor

i Grágás, hvis Fæstemaal synes at svar* til den omhand

lede mindre strenge Fæstningscontraet- Muligen kunde

det antages, at Forskjellen, ialfald i er *"."
været en mere gjennemgribende end de i Sagaen angivne,

navnlig saaledes, at den mindre streng” -

römmet en fuldstændig Frihed til at træde tilbage, endog

uden Grund *. - -

, s. 310.– *) Gunn

217, 239); jvfr.

forekommer iövrigt

) Festa-p. 6, s. 311.– *) Festa-P- 5

laugs saga ormst., e. 5, 9 (Islend- sogur 1 »

sehlegel, s. cxv. 4) Udtrykket heitk9*

| i Sturlunga s. 11u, 17o uden at der synes

at antage det brugt med Hensyn til en

Fæstemaalscontraet.

ogen Anledning til

manindre retskraftig

Contract har ind
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II. Bryllup. Fæstningscontracten faaer sin Fuld

byrdelse ved Brylluppet. Formen for dette foreskrives i

Arfa p. 3, S. 175". . Da er Bryllup gjort lovmæssigen,

dersom Formynderen fæster Kvinden, og der er 6 Mænd

i det færreste tilstede ved Brylluppet, og Brudgommen

gaaer aabenlyst i samme Seng med Kvinden". Bryllups

acten hedder brúðlaup, brullaup, brúðkaup, eiginorð”,

hvilket Ord vel egentligen betegner Eiendomsret over Ting", "

ogsaa samgangr hjóna, samfarir hjóna *. At holde Bryllup

hedder omManden atgöra brullaup til konu, og om begge at

ganga saman. Brudgommen kaldes brúðgumi(Brudmand);

kun i Kristenretten (S. 86, 94) forekommer det ellers

brugelige Udtryk brúðr om Bruden, der iGrågås simpelthen

benævnes kona.

Ifölge det anförte Sted fordres der, foruden Fæste

maal, som vi alt have omhandlet, trende Betingelser l) at

Brudgommen gaaer isamme Seng med Bruden, 2)6Mænds

Tilstedeværelse og 3) at Brudesengens Bestigelse foregaaer

aabenlyst. Af disse Momenter lægger Grågås aabenbart

störst Vægt paa det förste, hvilket sees af de flere

Steder, hvor detteMoment nævnes som det, der constituerer

et gyldigt Ægteskab;jvfr. t. Ex. par er hjú koma bæði i

eina sæing, Festa-p.50, S.370; jpegar er pau koma i eina

sæing, Kaupa-b. 64, S. 480; hinn skal ráða, hvárt hann

vil ganga i sama sæing konunni, Festa-p. 6, S. 31 l; er

hún kemr i vers hvilu”, Baugat. II, 183. Hermed stemmer

ogsaa Terminologien at ganga saman, samgangr, samfarir

hjóna". Forsaavidt det hedder, at 6 Mænd skal være at

") Gjentaget i Festa-p.54, s. 378. — ) T. Ex. 1, 162,

174, 310.479.–*)Jvfr.I, 417, II,259,274jvfr. eigin II, 268; I, 355

betegner det nærmest Giftermaal.–*) Ömaga-b. 22, s.277, Festa-p.

21, S. 333.—°)I Henseende tilBetydningen af Ordet brullaup,egentlig

brúðhlaup,brüðlaup, turde det ikke være afVeien at henlede Opmærk

somheden paa det transitive Udtryk at hleypa til, at slippe til.
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Virullaupi”, da er det vel muligt at HoruIIaup her har en

amoderne Betydning af Bryllupsgilde , mm en sandsynligt er

det, at derved netop betegnes den Formalitet, hvorved

Ægteskabet fuldbyrdedes, og hvorved de 6 Mænd skulde

være tilstede som Vidner. Ligesom det var Skik ved

höitidelige Handlinger at have et betydeligt Antal Vidner

tilstede, saaledes staaer ogsaa denne Opfattelse i fuld Harmoni

med Bestemmelsen om atBrudgommen i 1j5si, det er aaben

lyst, skal gaae i Seng med Bruden. Ved Hoegge Momenter

betegnes det höitidelige ved Handlinger 5 jvfr. med Hensyn

til Udtrykket i jósi, som iövrigt egentlig betegner Mod

sætningen til iMörke", de parallele stedler i Gulathings L. c.

104, hvor Udtrykkene gengit i ljósi f Havilu” modsættes

5 IVIodsætning til Leier
getinn á laun” (om Concubinebörn e

I 25, jvfr. Sverr.
maalsbörn, Börn avlede i Lön); c. 57.

Kr. R. c. 69; Jydske L. I, 27 om Frie"

openbarlic met hanom at souæ”.

Andre Formaliteter end de anförte sSV* ikke at have

været nödvendige til et Bryllup. Navnlig findes ei Spor

Derimod findes Forbud mod Bryllup

ganger

til geistlig Vielse.

Kunde en lignende Tanke antages at ligge til Grund for meternelsen

bruðhlaup, hvorimod neppe den Indvending k° komme i Betragt

ning, at Omlyden mangler (jvfr. K. Gislaeo» f'rumpart. isl. tung.

s. 20), da vilde man her have en prægnan *anese af den
til Grund for Bryllupsformalitetenliggende Anskuelse- nåe uinteres

sant er i Henseende hertil fölgende Sted i stuarlunga ere I, stø,

hun hjóp ur hvilu ena fyrstu nátt, er Iraf'n var innar leiddr;

hun (Bruden) löb udaf Sengen den förste sat, da Hrafn blev fjrt

ind til hende. Grimm, S. 434, forklarer” r For

malitet, ved hvilken et Löb har funde sted e -

Med bruðlaup er bru8kaup aldeles ei beslægtet 5 det sidste betegner

ligefrem Brudekjob.

*) Saaledes er det opfattet a

*) Jvfr. Kaupa-b. 32, S. 433.

paa anden Manas pest forbi tre Gaarde »

r oversættere" og Schlegel.–

Det gjaldt Fredlöshed at ride

alle paa samme Side
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paa hellige Tider. Den Nat” maatte man ikke ganga

saman", som gik forud for en lovhellig Dag eller Lovfaste

dag. Saaledes var Bryllup utilladeligt hele Niugersfasten

indtil en Uge efter Paaske, ligesaa i Julefasten, o. s. v. 1.

I Anledning af Brylluppet feiredes et Bryllupsgilde

paa flere Dage°. Der gives interessante Bestemmelser til

Gunst for dem, der vare paa Reise til Bryllup (brúðmenn,

hvilket Udtryk indbefatter baade Brudefolkene og Bryllups

gjesterne *, Folk der ere i brúðför). For at forhindre saa

danne Folks Reise var der den samme Straf som for

at lægge dem, der vare paa Thingreise, saadanne Hindringer

i Veien. Det var en Forbrydelse der straffedes med Lands

forvisning, at bortdrive den til Bryllup reisendes Hest, at

löse Fodbaandet af Hesten, saaledes at den uhindret kunde

löbe bort, at gjöre den sky med Hesteskralden, at inde

lukke eller sætte den i Skjul. Den samme var Straffen,

naar man (til Forhaanelse) skar Halen af den Mands Hest,

der var paa Brudereise*. Saadanne reisende havde frem.

deles Ret til, hvad i Almindelighed ei var tilladt, at reise

af Veien, saa nær ved denne, at en sundöiet Mand , i lj6si”

derfra kunde see ham ride forbi, dersom man lagde Mærke dertil,

og dersom ikke Bakker eller Höie hindrede Udsigten. Her maa i

ljósi betegne Dagslyset. I F. Joh. hist. eccl. I, 149 forklares dette

Moment i Bryllupsacten ved ad lucem diei sive lucernæ, mon vero

in tenebris. Jvfr. ogsaa Arfa-p. 18, S. 223.

") Festa-p. 13. S. 324, 325, hvormed stemmer, skjöndt tildels

forskjellig udtrykt, Kristinr. c. 24, S. 114, samt A. M. 347. Om

disse Bestemmelsers Forhold til den canoniske Ret see Note 67

til det anförte Sted i den ældre Kristenret. – 2) Festa-p. 13,

S. 124. Brylluppet skal være sluttet (lokit) Löverdagen för

Niugersfaste”. – *) I Gulath. L. c. 51, 124 bruges bruiðmenn og

brúðkonur om Brudekarle og Brudepiger, der vare tilstede ved

Bryllupshöitideligheden.– *) Kaupa-b. c. 34, S. 436, e. 36, 37,

S. 440, 441. Landabr-p. c. I 1, S. 233, 234.
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*mmed belæssede Heste om Söndagen 1, og den forudgaaende

Helligaften kunde de fortsætte Reisen 1m -d Lasthestene

længere udpaa Aftenen, end det ellers var tilladt”. Begjerte

de brudereisende paa Löverdagaften Nattely hos Bonden

paa deres Vei, var det hans Pligt, under Strafaf Penge

bod, at give dem Hus og Föde. Denne Pligt paahvilede

dog kun de Bönder der betalte Thingreiselön. Dersom

Brudgommen eller Bruden selv var ned paa Reisen, var

Bonden pligtig til at modtage fem Personer, disse iberegnede,

af Fölget, var de ikke med, tre, og var der reisende til

flere forskjellige Bryllupper, var Bonden pigtig til at laane

indtil tredive Personer Hus, og föde der *

Ved Brylluppet kunde forskjellige Stipulationer finde

Sted vedrbrende den Forbindelse, der skulde indgaaes.

Saaledes finde vi, at den tredie Mand - der havde givet

Bruden Medgift, ved Brylluppet kunde gKjre sit Forbehold

om at faae sin Gave" tilbage, naar Ha' döde : barnlös,

dersom han ikke allerede ved Fæstningseertraeten havde

betinget sig saadant 4. Bonden, der fik * Kone, der

ogsaa havde Bo, kunde ved Brylluppet erklære om han

vilde være i Vaarthingsdistrict med hende eller om hun

skulde være det med ham, o. s. v.°

Inden vi, efter saaledesat haveomhandle •

om Bryllup, gaae over til det fölgende Afsnit, naae v

endnu beröre det Spörgsmaal, om alle de tre Grigis
nævnte Hovedbetingelser for en retmæssig Kjönsforbindelse,

Fæstemaal, Brudekjöbesum og Bryllup - maae antages at

have været lige nodvendige, samt, hvad virkning en Mangel

med Hensyn til disse Betingelser ka" antage at have

medfört. Vi maae, da for det förste a**** at ikke noget

Bestemmelserne

Har. cap. 18, S. 94. -

s. se, 94.–*) Arfa-p.

S. 162, Kaupa-b.

) Kristinr. cap. 17, S. 86.– *) kris

*) Kristinr. cap. 17, 1s, s. 7s-98 og navnlig 58

e.2, s. 174, c. 11, s. 2o1,— ) pingskapa-P- å

64, s. 479, 4So; 5vfr. det nærmere i det følgende
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v

af disse tre Momenter har været mindre nödvendigt end et

andet. Navnlig maa, hvad der kunde synes at maatte

være mest tvivlsomt, Brudekjöbesummen antages at have

været en ufravigelig Betingelse for den retmæssige Kjöns

forbindelse. I Hovedreglen om disse Betingelser, hedder

det ubetinget: . Den Mand er ei arvedygtig, hvis Moder

ei er kjöbt for Brudekjöbesum, eller med hvis Moder ei

er holdt Bryllup”, o. s. v.", og paa et Par Steder synes

endog Brudekjöbesummen at være nævnt som den væsent

ligste Betingelse for det retsgyldige Ægteskab; saaledes

hedder det: . Barn, hvis Moder er kjöbt for mundr, er

arvedygtigt, dersom det kommer levende til Verden”,

o. s. v.*; . Da er Kvinde fæstet paa lovlig Vis, dersom

Contract sluttes om Brudekjöbesum”. Herimod kunne ei

komme i Betragtning de tvetydige Udtryk, Arfa-p. 4,

S. 18l: . Da har man to Koner, dersom han holder

Bryllup med eller (eða) betaler Brudekjöbesum” o. s. v.,

allerede af den Grund at eða eller eðr ikke altid bruges

disjunctivt, jvfr. ogsaa Paralelstedet, Festa-p. 49, S. 367.

Interessant er den Forbindelse, hvori de tre Momenter

sættesmedhinanden; Daer Bryllup holdt efter Loven,dersom

Fæstningscontract er sluttet af Fæstningsmanden”, o. s. v.;

Da er Fæstningscontract lovlig, dersom Brudekjöbesum

bestemmes” o.s.v.*. Med Hensyn dernæst til Virkningen

af en af disse Betingelsers Udeblivelse, have vi kun en

bestemt Tilkjendegivelse om, at Börnene af en saadan For

bindelse vare uarvedygtige, med andre Ord, uden Æts

rettigheder. Ikkun om det Tilfælde, at Fæstningscontract

er paa Pigens Side afsluttet af en anden end rette For

mynder, findes nærmere Forskrifter i Festa-p. 6, S. 315

og 316. Paa det förste Sted, S.315, hvor det forudsættes,

1) Arfa-p. 3, s. 175.– 2) Arfa-p. 18, s.223.— *) Festa-p.

7, s. 316.– *) Arfa-p. 3, S. 175, Festa-p. 7, S. 316.
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at Forbindelser, =allerede er fuldbyrdet ved Bryllup, skjelnes

der imellem .
**www. Pigen selv har fæstet sig, eller om en

8I)sSanske "ved Person har sluttet Fæstningscontracten,

eller endelig,

*S*m der ere flere Formyndere og en eller nogleaf

“ essen Haand have afsluttet Contracten. I det

ne Til relae bliver Fæstema rmden sagsögt til Lands

sningsstrer og Bod til Formynderen ; i det sidstnævnte
Tilfælde ka VTa

en ignorantia juris Hoefrie for Straffen, menfeifor B d

Sted e * i det förstnævnte Tilfælde skal Sögsmaal finde

”møn nna s sandre Leiermaalssager”. Ogsaa paa det oven

Tilfæld, *ed e- Sted Festa-p. 6, S. 3 IG Hmandles der om det

Sted s æa - MFæstningscontraet sluttes af Kvinde. Paa dette

stemmeu fr5rst den i det foregaaende omhandlede Be

tagen se sat man ei skal tage Fæste af Kvinde, und.

*O der med mindre det er Enke eller tyveaarig

medder Giftermaal af Frænderne er forhalet, og derefter

nd d Set- Söges skal der, dersor andre Kvinder fæste,
G - se, nr. 9 - e 99

\Det *- *Se nra m blev opregnede Iigesom for Leiermaal.
er 5 -

Se e 1erne sidste Bestemmelse
- | fgiort, atkun hæa - VS-se aldeles afgjor at Pigen fæster sig selv.

Andte MS- \er om det Tilfælde.

Betingesu

Virkniur

oss-St.

wesswse,

i det

Whv Ovr dle

at en htsiere Interesse, ved Forf

ovVöst. Til, ogsaa udenfor dett

* Mangel ved de tre Hovedbetin

gteskabshindringer, mangler in"

Vågesaaliat synes man beföiet til “

-stemmelser om Virkninger af d; tre

*ers Udeblivelse haves ikke- G at

er at rilla, hvor en fremme" erson var

som Fæstningsmand ved *

Fæstningscontract, er en * s

*regaaende omhandlede Class° af Ægteskabshindringer,

det synes paa Grunde sor

t lovformelige Ægteskab- sigelse med Straf sögtes

62 særegn” Tilfælde, at stille

gelser ved Siden af hine

idlertid enhver Hjemmel.

4 stille disse Mangler

Mangler ved Ægte.

er maaskee iövrigt lov

1ignende » som ved den

re

sammen med, hine mindre væsen. pa

skabet, der, uden at have Indflydels

a Forbindelsens

16

1819.
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Bestaaen, og uden at medföre Straf for nogen af Ægte

fællerne, blot berövede Ægteskabet dets Retsvirkninger i

Henseende til Börnenes Ætsrettigheder. Andre Mellem

trin mellem Ægteskabet med dets fulde Retsvirkninger

og den aldeles uretmæssige Kjönsforbindelse, Leiermaal,

gives der ikke 1. Vi maae da antage, at Manglen af en

af de tre Betingelser har, foruden at beröve Ægteskabet

de ordinære Retsvirkninger, givet Konens Slægtninge Magt

til at anlægge Leiermaalssag mod Manden, saaledes som

specielt bestemmes for det Tilfælde, at Kvinde selv

sluttede Fæstningscontraet, altsaa til, om de vilde, at be

tragte Forbindelsen som en Nullitet. Herfor taler ogsaa, at

Opstillingen af hine tre Momenter som Hovedbetingelser

ellers vilde være uden Betydning, ligesom og dette Re

sultat synes at være det mest conseqvente, i et Tilfælde,

hvor selve Formerne for Forbindelsens Stiftelse manglede.

B. RGTRsKABRT I DRts BrstAARN og pRts v1RKNINar R.

Virkningerne af den lovformelig stiftede Kjönsfor

bindelse vare dels directe, dels mere indirecte. Disse ved

r5re fornemmelig Forholdet til Börnene, samt det ved

Ægteskabet stiftede Svogerskab. De directe Virkninger

angaae Ægtefællernes indbyrdes personlige Forhold, samt

deres Formuesforhold. Vi ville först omhandle det sidst

nævnte, da vi troe at Fremstillingen derved vil vinde

i Klarhed.

Grågås foreskriver ikke et nödvendigt Formuesfælles

skab mellem Ægtefællerne. Præsumtionen synes endog at

1) Efter Distinctionerne i Gulath. L. cap. 104 er det ei usand

synligt, at der i Norge engang har været en Gradation mellem

Leiermaalsbörn (Lönbörn), Börn avlede i et Ægteskab, hvor ingen

Brudekjöbesumvar bleven givet, og endelig Börn af det fuldkomment

lovformelige Ægteskab.



|

” **s -- A Nnske rav i 1. 1 - a s r er rea GR iG Ks. 243

være for, s saadant Fællig ikke bestaaer. Det stod

imidlertid *sterællerne frit for. aa t oprette Fælligscontract

med hinande, (at gra félag sitt , Ieggja fé sit saman, at

eiga f *wasany og derhos opstod , ogsaa uden saadan

erenskov under visse BetingeIser, et lovbestemt Fællig
mellen der, Clög leggja fè hjóra sanan). Saaledes have

" " sende rent i et sig, emne.

gt * semig og 3, legale Felig. . To Ægtefæller hedderCaf es v"5 - 9

“***ane, om de ville slutte Fælligscontract med
mand 3 39 imellem d

(e" mes *Mersom et passende Forhold bestaaer imellemdem

da eim er jafnmæli), og denne Overenskomst skal

() 9 e

*Si elle for deres eventuelle Arvinger. Fæstnings
et se gjelde mellem Ægtefæller » medens Fæste

- s «og ikke anden Overenskorns Imliver sluttet. Men

vason ”i«nene der vare tilstede ved Fæstningscontracten
3

,= - eller ikke mindes hvad der blev vedtaget, da

e - -sven. Ægtefællernes Gods *"e" dersom han
p e s set mindste 1 Mark, efterat Ægteskabet var ind.

gaaet B kiöb en, var Ho etalt - og dersom Ægte

talervs-, edt rudekjöbesumme , men tre Vintre eller længere.

Dets os 2:: r ttigdom arbeide sig Formue

til, Sa \l gte L d g,ds sammen. Og saaledes

lgsse- ægger Loven deres - Gods sammen, at han

ø ltid Ægtefællern e 99

evSNS Oven a Sey diedel”.

Ves MDele af tre, men hun en Tre

st 2plor

Ns see af dette Sted, at overenskomme om Fællig enten

Ms - 5 ten Havilket forudsættessom
WAndle sluattes ved Fæstningscontraete" Ægteskabet”. Allerede

Maere sædvanligt, eller senere hen unde” * ogiske Modsætning

Sun vigtig Fortolkning, stöttet paa ": v

*S*es fremdeles at give det Resulta- få til Parternes frie

Saadant conventionelt Fællig var opv & hoId kunde bestemmes

Mestemmelse og at altsaa et andet For

- 25 vfr. ogsaa Festa-b. 23,

") Festa-p. 22, S. 334, 335

S. 336. 16*
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end netop, som ved det legale Fællig, 4 imod 3. Selv

om denne Fortolkning imidlertid ei maatte ansees sikker,

fölger dog denne Sætning aldeles bestemt af de ikke

faa Steder, hvor en Modsætning er opstillet mellem det

nysnævnte lovbestemte Forhold og det ved Contract ved

tagne ". Den eneste Indskrænkning i denne Ægtefællernes

frie Raadighed var Hensynet til Slægtningenes Interesse

paa begge Sider. Af denne Grund fordres det, at der

skal være jafnmæli imellem Ægtefællerne, hvorved maae

forstaaes, at der, betragtet fra Slægtningenes Standpunkt,

bestod et saadant Forhold imellem Ægtefællerne i Henseende

til deres Formue, Stræbsomhed, vel ogsaa Udsigter til ved

Arv eller i andre Maader at erhverve Formue, eller paa

den anden Side Odselhed, o. s. v., at de vedkommende

Slægtninge paa ingen af Siderne kunde ansee sig bröst

holdne ved Fælliget, hvilket i saa Fald da vel kunde om

stödespaa lignende Maade, som hvor ellers en Bortsættelse

) saaledes hedder det, Omaga-b. 3, s. 239 jvfr. s.236:

, Fader skal forsörge sit Barn for to tredie Dele, men Moder for

en tredie Del, men dersom de have gjort deres Fællig, da skal

hver af dem for en saadan Del bestride Forsörgelsen, som hvers

Formue er stor (sem pau eigu fé til)”; Festa-p.23 S. 336,337:

Saa stor Bekostning skal hver af dem bære for Börnenes For

sörgelse, som hvers Formue er stor (sem fe i til), og ligesaa med

Hensyn til Döttrenes Medgift; dersom de ikke have lagt deres Gods

i Fællig, da skal hun bære Forsörgelsespligten for en tredie Del”;

Kaupa-b. 9, S. 41l : Havde Ægtefællerne lagt deres Gods i .

Fællig, da skal hun (ved Skifte efter ham) svare til al Gjelden

efter det Forhold, i hvilket hun eiede Del i den fælles Masse

(at beim hluta, sem hón átti i fé við hann). See fremdeles Arfa-p.

15, S. 212. Festa-p. 17, S. 330, 331. Schlegel (S. CXX) har an

taget lige det modsatte, uden dog at gaae nærmere ind paa Spörgs

maalet. Naar Nordström II, S. 50 synes at antage at det conven

tionelle Fællig efter Grågås altid var Fælleskab til lige Dele, saa

skjönnes det ikke, hvorpaa en saadan Mening kan stöttes.
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af Formuer, fandt Sted til Skade for Familien 1. Et saa

ans Vkunde iövrigt vedtages blot for Samlivstiden.

skabets «S det oprindelige For Hmo Id i Tilfælde afÆgte

VPlösning lagdes til Grund for Delingen”, og der
gaves meda Hensyn til Omraadet, tvende Arter af sanne:

t: se almindelige FæIHig , der strakte sig til enten
SS stefællers hele Formue eller den væsentligere Del

til Dr; “s s Fællig blot med Hensyn til Bo, med Hensyn

"rifter, af den af Ægtefællerne Hveboede Gaard, Hus

holdni
SSs Tællig. Saadant Fællig Hoenævnedes at eiga i búi°.

My e e

den i-vstenen af Fællig med Hensyn til Bo gives kun

De s Te Bestemmelse, at Koner er ikke pligtig til at eie

Bs- rmed sin Mand, undtage Haun selv vil *.

*-es-, vil blive handlet i de fajIgende under tredie Af

- *N er- ellers Arth. e. 1o, s. 2005 e. 12, s. 20.–9vt.
tingen ” lær . s. 330, hvor Fællig re, rundsættes indgaaet under Be
s°-s es- , -- -v, Skilsmisse fandt Sted.

lflges Sa sat skulle oplses" (rofma) - * m01U, Ste

er- handlede clausuls Öiere"Være - Oll muen for Ætten, synes det klart,

at å *andet, end at bevare For
\ *Sevr- maatte kunne indbe° ogsaa Ægteskabets Op

sass- Nwed Dijd , pette Forho'* omtales i Festa-p. 21,
S. *ess- e e, ) 1 9 , S- 4 1 1. I den latinske Over

set ev 23, S. 335, Kaupa-b. 5

S æs Kone
S er Udtrykket opfattet OnSN Sas y p pecua

deraf,

der neppe synes at kunne

as exclusive Ret til en vis

-ia, Cbui betyder rigtignok

res familiaris, eller res Ligesom imidlertid Ud
NN -Saaer Besætningen til en GaardD

Sykket e l synes *

eke en 1 chvor bo betyder den fælles
- v0 - e

Sassey Sk. L. 1, 5 eiga i fé Gömaga-b- e
å Mneyvi , (Landabr.-p. 18), saalede= kan n g GennC Hor

–b. 9, S. 4l 1 : , Have\\ - Kaupa y s

aring meppe forenes Bestemmelse 1a, skal hun (Konen) svare

Agtefællerne lagt deres Gods i re præ11ig; men om hun itti i
- - 1

ti\ Gjelden, eftersom hun havde pe, ræI1ig da skal hun for sin

om til deres Bo er kjöbt",

s. 335.

Wvi, og deres Gods var ikke lag"

Del svare til Betalingen for alt de 23

o. s. v. – 4, Festa-p. 21, s. 33° y
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det legale Fællig eiede, som anfört, Manden to

edele af den fælles Formue, Konen en Trediedel, og

gelserne for dets Indtrædelse vare: a, at Ægtefællerne

e levet sammen (búit 1) i det mindste i tre Aar;

Manden, der jo skulde erhverve de to Trediedele af

nuen, maatte ved Ægteskabets Indgaaelse, og efterat

dekjöbesummen var bleven betalt, have været Eier af

et mindste en Mark, en Bestemmelse, der aabenbart

er til Konens og hendes Families Betryggelse; det

s iövrigt let, at Konen allerede iforveien, da mundr

ke kunde være mindre end I Mark, maatte være Eier af

Formue af samme Störrelse. Havde Manden ei været

Besiddelse af den fordrede Sum, kunde desuagtet det

gale Fællig indtræde, dersom ogsaa Konen ved Ægte

kabets Indgaaelse havde været aldeles uformuende (ef pau

exla fé ór öreigð)*, og selv om den ene af Ægtefællerne

hermed maavelvære mentKonen)havdeFormue,medens den

anden var formueslös, saa lagde Loven dog endnu deres

Gods sammen i Fællig, dersom den uformuende var for

holdsvis en saa meget dygtigere Ökonom *. c, Om end

de anförte Betingelser vare tilstede, indtraadte dog ikke

det lovbestemte Fællig, förend, eller med mindre, Beviset

var tabt for den forhen enten ved Fæstningscontracten eller

under Ægteskabet, mellem Ægtefællerne sluttede Overens

komst om deres Formuesforhold, hvad enten denne nu

havde gaaet ud paa intet Fællig, eller Fællig efter et andet

Forhold end det lovbestemte *. Det bestemmes udtrykke

lig, at enhver af Ægtefællerne har lige Ret til at forhindre

") Dette Ord bruges simpelthen om Ægtefællernes Samliv

og kan ikke have Hensyn til et tidligere stedfundet contraet

mæssigt Fællig i Henseende til Bo; jvfr. Udtrykkene búandi (om

Ægtemanden), at byggja frændsemi. – 2) Det ovenfor anförte

Sted, Festa-p. 22.– *) Festa-p. 23, s. 336.–*) Festa-p. 22,

S. 335, jvfr. c. 23, S. 336.
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Indtrædelsev

F

V

æar det legale Fællig ... og specielt omhandles

"gangsramasu-, fra Konens Side i saa Henseende 1.

are endnua \to af Fæstningsvidnerne i Live, og lige saa

mange eller Mere vare döde”, kunde nemlig Konen opfordre

Mand tan at foretage en Beregning eller Opgjörelse af

rysesforhold (beiða taIna Boanda siun), blev nu

men" * sæstningsvidnernes Udsagn, Enighed tilveiebragt

vilde M1, stefællerne om Störrelser af hvers Formue. eller

Onen * «l en ikke rette sig efter det förte Bevis, maatte

ge e. ål issau, de nærmestboende ferma Binder”, for at fore

til at I Da = sjörelse af hendes Mellerværende med Manden;

Gn ---sre Böndernes Udsagn tilkaldte IUl og

erette- te Opgjörelse skal gjelde imellem Ægtefællerne

- eI1er indtil andenOverens
komst n

V s

*

-saalænge deVidner leve,

*V er truffen”.

*skalle nu nærmere omhandle saa

*tsrnold, naar intet Fællig fandt Sted, som ogsaa
Omra- -

* - - *t af Fælliget, det contractmmæssige eller legale,
t S. e 9

** =a =ant fandt Sted.

S: vil være hensigtsmæssigt

Her **t -, naar intet Fællig Hest« » 1erne at være Eier af

sit ” -«ansle, da enhver af Ægtefæl el" I adminis

“se«ause Gods, men M1and er skal administrere og

Sses- Gvaret) konens Eiende° * han er Værge for

SNSAes Gods (forráðandi fjår pess) 3. - Vi ville m under

sige Yilkaarene for denne Admirale: og da tillige de

erskjeuige Regler, som de forskjellige af Konens

åendele, kunne antages at have været e, Man

vw erina" er i fæstningsee"" "ene
a1ogien med det for Dom

el Ægtefællernes

fæ5rst at betragte Formues

i imellem Ægtefællerne.

- 2 An

") Resta-p. c. 23, s. 336. - ,ed skjöns og Vurderings
mm.

stolene bindende Kvidsudsagn, se t

falder e

p- 54 ,

i Öine. Jvfr. iövrigt

torretningerne af 5 Naboer , s. 377, jvfr. c. 16, 50,

Wresta-p. 17, s. 327.–*) Festa

5l o. s. v,
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en Kjöbesum, mundr, fra Mandens Side, der tilfaldt Konen.

Fremdeles tilkom det Formynderen at give Bruden en

Medgift, heimanfylgja. Det er vistnok vanskeligt af de

faa Steder, hvor disse gjensidige Præstationer findes be

rörte, at uddrage bestemte Regler om deres Betydning for

Ægtefællernes Formuesforhold. Det maa imidlertid for det

förste udentvivl med Bestemthed antages, at heimanfylgja

har været overdraget Manden under Ægteskabet til Brugs

og Frugtsret, altsaa uden at Hustruen har nydt Frugter

eller Renter af den, hvorimod den ved Ægteskabets Op

lösning maatte tilsvares med dens oprindelige Værdibelöb".

At ensaadan ususfructus har tilkommetManden med Hensyn

til heimanfylgja, synes at kunne sluttes af Formlenfor Fæst

ningscontracten, hvori Fæstemanden fremtræder som den, der

betinger sig en Medgift (, du lover mig med HaandslagMed

giften”),samtafhans Ret til ifornödent FaldvedSögsmaal at

gjöre sit Krav paa Medgiften gjeldende *, idet det jo dog

paa den anden Side er afgjort, at Medgiften ei tilfaldt

ham til Eiendom. Naar der fremdeles hjemles Moderen, der

har givet sin Datter Medgift af sin særlige Formue, Ret

til, dersom Datteren döer uden Börn, at udtage forlods af

Boet saavel Belöbet af den givne Medgift, som ogsaa

mundinn ávaxtalausan”, Brudekjöbesummen uden Renter",

saa synes herved at være antydet en Forskjel imellen

disse Datteren tilhörende Formuesdele, der enten maatte

söges deri, at det er blevet forudsat som en Selvfölge, at

Moderen fik Renter af heimanfylgja, men til at antage en

saadan forskjellig Regel med Hensyn til denne Præstation fra

hvad der i analoge Forhold var gjeldende, og hvad der i

det anförte Sted er udtalt om mundr, synes der neppe at

") Heimanfylgja omhandles fornemmelig i Arfa-p. 2, S. 172,

174, c. 5, 11, Festa-p. 6, 7, 17, 23; Kaupa-b. 9.– *) Festa-p.

c. 7 og c. 6. – *) Arfa-p. 2, S. 174, jvfr. ogsaa c. 5, S. 185.
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kunne være *-vVedning ", eller, hvad der er naturligst, deri

at det med VMensyn til heimanfylgja , i Modsætning til

mundr, er svwasat som SelvföIge , hvilket altsaa ikke be

hövede udtrylleuselig at bemærkes, at Moderen ingen Renter

fik af Samna- s hvilken Forudsætning netop vilde finde sin

naturlige * serlsaaring i et saadant Forhold, hvor Datteren

under*gtesnabet ikke nödFrugterne af Medgiften. Endelig

er alfamen denne Sætning bestemt af Sagaernes mang

ge *sairesete Tilkjendegivelser . samt af Reglerne om
elmanf- - e e°. Hvad Veder

løg sia efter navnlig de norske Lov

Forde *ss nu Konen for de til Maraden saaledes afstaaede
"teles e de ældre norske Love finde vi, som i Grågås,

*" munen «dler tilfaldt Konen, og Iigeledes en af Hustruen

hebrage Sen fylgja, hvis Brug og Frugter under Sam
\vet Yars- amaniylgja, rn en vi finde her endelig

ogsåå Overdragne Manden , - der til Vederla
Se *tredie Præstation, en praestation, der til Vederlag

os s edie Pr 3 heimanfylgja ydedes Hustruen

af Ma *S*s; Frugtsretten over - lathingsloven for.
| a Sa I er i Gulathingslove

*Se ur- Dette Vederlag, e e anor all -

Wemmesys fald (egentlig Gjengjeld; gagn,

igen, --” benævnes gagngja
Tary i 5 jungsauki(Trediedels

| f *Se dy, i Frostathingsloven Pri”J d -orögel e samt de nyere Love

e-s og i Sverres Kristenret - -

| tilgjöf s e. " #alfald efter Frostathingsloven,
A se og hvis Störrelse ia s. 172 173. – 2) see

D ---- - e e. - Arfa-P- 2, b-” ø y

fr-. navnlig principet 1 = v- 5 tydeligst fremtræder det i

"; "; hvor det bestemmes, at i det

- andslov, Erroat. c. - 35

- O Trediedele af hinansee Pigen til Kone, til Nytte

SO ære den , der faa.” d .25, 51

"; "omme 2 mm er bl,1rdel. – *). I Gulath. L. 54. I I B» 124; c) tilgjöf, cap.

» Mo3, lO4, 124; b) gjöf cap. 51 » e» mynding, cap. 54. Det

MOA, M 15 , d) gagngjald cap. 54, 1° * i gagngjald. Ligesom der

sidste forstaae vi som ensbetydende me; til at antage gjöf for en

*Wve synes at være tilstrækkelig ":

*nden Præstation end mundr, der e;
- 3ø

Overgangen til Morgengave, jvfr. e- 11gjor i

tvivl være et spörgsmaal, om ikke ti er: i

= mundr, men ikke = gagngjald *

her synes at være paa

saaledes turde det uden

Gulath. L. er = gjöf

de senere Love; jvfr.
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som den anförte Benævnelse antyder, stod i et aliqvot

Forhold til Medgiftens Störrelse, tilfaldt Hustruen, dersom

hun overlevede Mlanden eller derson Skilsmisse fandt Sted

paa Grund af Mandens Bröde". Derimod faldt dette

Vederlag bort, dersom Manden blev den længstlevende,

derson Konen foraarsagede Skilsmisse uden lovlig Grund,

samt efter Frostathingsloven, naar hun bedrev Hor”. Uagtet

saaledes Erhvervelsen af denne Præstation tildels be

roede paa en Hazard, synes den dog at have kunnet

komme til Existents som eventuel endnu medens Samlivet

bestod*. Det kunde nu netop synes efter selve Indholdet

af Grågås, at en lignende Præstation har fundet Sted efter

den islandske Ret, idet der nemlig paa et par Steder* i

Forbindelse med heimanfylgja omtales en Præstation fra

MandensSide under Benævnelsen viðgjöld", pat, er við er

goldit”, der ifölge Ordbetydningen ligefrem tilkjendegiver

sig som et Vederlag for heinmanfylgja (við = imod).

Sveinbjörnsson* har ogsaa i Glossariet til Udgaven af

navnlig i saa Henseende cap. 115 (kaupa"), samt Sprogbrugen i

cap. 54, 61.

") Frostath. L. 11I, 6, IX, 19; Gulath. L. 54.— *) Seo

Frostath. L. III, 6, 22, 1X, 19, XI, 14 jvfr. III, 7; Gulath. L. 54.

– *) Frostath. L. IX, 19.– *) Nemlig Arfa-p. 2, S. 174, c. 5,

S. 185, c. 11 , S. 201. Ordet viðgjöld forekommer kun paa det

förstanförte Sted.– *) Hverken Schlegel eller de övrige Forfattere,

der efter ham have gjort den islandske Familieret til Gjenstand

for Undersögelser, har omhandlet Spörgsmaalet om Tilværelsen af

en saadan Præstation, ligesaalidet som de iövrigt have gaaet dybere

ind paa Undersögelsen om Formuesforholdet mellem Ægtefællerne

efter Grigås. Jvfr. iövrigt med Hensyn til den norske Ret Páll

Vidalin: Skyringar á fornyrðum isl.lögb. er Jónsbók nefnist, voc.

gagngjald, hvilket Udtryk dog af ham er misforstaaet, samt

S. Th. Thorlacius: Om det gamle nordiske Lovsprog, og især om

Hemfærth og Tilgave i Ny Saml. af Vidensk. Selsk. Skr. 1. D.
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Ser - at ved bemeldte Udtryk er betegnet en

af Medgifter *Sva fra MandensSide tiI Vederlagfor Frugterne

- * æanalog med det norske gagngjald. Vi troe

er neppe er tilstrækkelig Grund til at antage

en saadan særlig Præstation. De tre eneste

Ret, ": Mhine Udtryk forekomnmme , angaae alle dens

Bell, ger” sivet Bruden Medgift - til at fordre sammes

vedkomm *af Konens Bo, og det Haedder da herom, at

eller ****se kan fordre baade NIes I grift - og , viðgjöldin",
e. Da e; t, er við er goldit". Det maatte nu vistnok alle

ikke sk Mes for ikke lidet besynderligt, at denne Præstation

- være bleven omhandlet ved andre Leiligheder,

Anledning af den nysnævnte Materie og navn

om Forholdet med

end heter, -

Wgen sk

Mudr , e hvor ellers Regler gives

Ænd" s-a- aeimanfylgja ved Oplösrairage afÆgteskabet”.

holde des ***sure Tvivl reise sig imidlertid ved at sammen

til at ti a, * af;rte Steder med det fjerde sted, hvor Retten

Enkesas- **ss«erordre Medgiften af der afdöde hustru eller

forud r * seledes omhandles. Dette Sted gaaerumiddelbart

Stedet Var- taint Sted af Arfa-p. 2 - I et eneste af de tre

- Wavor selve Udtrykket iksgjeld anvendes. Det

Ser- at Moder skal forlod= undtage af sin Datters
Bo Sea s e

so Steget som hun har givet , ende i Medgift, saavel

manundr, dog uden Frugter - som kom derimod”

S- svg 5 er par kom til
Na ”* mundinn åvaxtalausan , Pe" fölgende P )

det nu umiddelbart derpaa * dlem gende Passus

S\t “- at den Mand (en fremmed) -

» skal , under de nærmere fastsa

Mevadles Dvid udtage denne sin Ga”“ s e at kunn

4olk svå vigjöldin), saa synes der nepP e være

"Wvvl om at der her med vigjöld
e e enssus

som med mundr i den förste ”e” --

til . jairnsiða, voc. gagn

329, Kaupa-b. 9. S. 111.

hedder kna

1er giver Pigen Med.

tte Betingelser, efter

aavelsom viðgjöldin

er ment det samme

Det ligger da

") Jvfr. ogsaa hans Glossarium

gjald. – 2) See navnlig Festa-p. 17, s



252 mRN 1slANDsKE FAMILIRnrt EFten ga (GÅs.

ikke fjernt, at viðgjöld kun er brugt som en Omskrivning

af mundr paa det förste Sted, og afde tvende Alternativer,

det nysanförte Sted byder os, enten at Udtrykket mundr

i en videre Betydning har indbefattet den særlige Præstation

viðgjöld, eller at ingen saadan særlig Præstation har været

til, maae vi tiltræde det sidste. Men ved dette Resultat

komme vi nu til at tillægge mundr en ny Betydning. Vi

have hidtil betragtet mundr som den Præstation, hvorved

Manden kjöber” sig en . Kvinde” til Kone. Nu see vi

imidlertid, at mundr tillige havde Betydningen af en Mod

præstation mod heimanfylgja, altsaa et Vederlag for den

omhandlede Frugtsret. Mundr havde saaledes en dobbelt

Betydning; ved mundr tilforhandlede Manden sig paa

engang baade Kone og Medgift ".

Vi skulle nu nærmere betragte Reglerne for det i

Anledning afmundr imellem Ægtefællerne stedfindende For

hold. Mundr blev, som i det foregaaende forklaret, enten

betalt ved Fæstningscontracten, eller Löfte blev givet om

dens senere Udredelse, og den kom saaledes til Existents

ialfald ved Ægteskabets Indgaaelse eller ei lang Tid der

efter. Mundr blev saaledes allerede under Ægteskabet

Konens Eiendom. Det er klart, at der ei kan være Tale

om, at Manden her har haft en lignende Brugs og Frugts

ret, som over heimanfylgja *. Hvad der derimod er vanske

ligere at afgjöre er, om Konen selv har faaet sin mundr

") Iövrigt maae det erindres, at det vistnok stod Parterne frit

for ved Fæstningscontracten at vedtage saadanne Bestemmelser om

Formuesforholdet, som man fandt for godt, og at altsaa meget vel

Fæstningscontracter kunde afsluttes, hvilket og Sagaliteraturen (Njáls

s. c. 2) afgiver Exempel paa, hvor Vederlaget for Medgiften er

blevet betinget, i Lighed med hvad der gjaldt i Norge, i en særlig

Præstation fra Mandens Side.– *) Herimod taler ogsaa Arfa-p. c.

2, S. 174, c. 5, S. 185 (ivaxtalausan).
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til fri Bestyrelses eller om den har været undergivetMandens

administration, vmmod Tilsvarelsen af Frugter. Unægtelig

Synes for det SSrste Resultat at tale , at mundr kunde be

tales strax Yel Fæstningscontracten ... og at ialfald ved

denne en Os
Yevrenskomst blev truffen om Tidsfristen for

dens Udredaeus, , ligesom det ogsaa i Festa-p. c. 50,

S. 370 helene, Nar ÆgtefæIIerne ere begge komne i

- Sla har kone Ret til sin mundr (heimill mundr)

ster af alt det Gods, som Holev betinget i Fæst

midler, *Seter Afgjörende for dera modsatte ere

onens fet **dentvivl de temmelig mjiagtige Bestemme ser om

mund, - t til ved Ægteskabets Op1ösning at udtage sin

aa en Afkortning hun,under visse Beligelser, 133

"*er s- MB.edb, samt om Fortabelsen af den"; ligeledes de

anseda, ER ifter om Mandens Værgemaal for Konens
Gods i --, er ed den Betragtning - at mundr ofte

maade * =-- IndelSG Værdi, og rnavnligen hyppig bestaåe

i fase s-s: ns I Havilke hint Værgemaal

omme ",
netopfos- re læommettil Anvendelse.

Marmeli vyae e

Vi toes *emmelig at mundr var undergivet

*erfor at burde antage ,Mande O - - Ise af Renter.

Sas- -Administration imod Tils“V***

W Sales 55 besummen maatte der

o, Brudekj
imidler us en Medgiften og B1

(SSN Svxen

WesNeva,

Bvwader,

- erlav erve

d redie Classe af Formuesdele,

gives endnu en eet at heimanfylgja blev

*Se Hustruen. Vi have s sø kunde imidlertid

e senere kunde midlet
Ved ere: eller paa anden Maade,

y n , antages at være bleven
ormue , Cler da n. Ogsaa var det

lagt u e der Medgife 3

eller indbefattet under aliteraturen s, at der

vaturligt , hvad vi ogsaa lære af Sag

329, jvfr. c. 15, ping) Kaupa-b. 9, S. 411, Festa-p- p7 S- y y

skava-b. 42, s. 126.– *) Jvfr. Njáls 1ss

Exempel har man i Harðar s. srne med Goden Grimkell;

Broder Torfe var imod hendes siner: merredet med dit Gods.”

jeg synes ikke om, at du tager bort

,. 2. – *) Et interessant

c. 3. Enken Signys
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ved Fæstemaal blev taget Hensyn til Beilerens Formue,

og at Medgiften blev afpasset efter den mundr, han kunde

give, hvorfor Medgiften ingenlunde behövede at omfatte

Brudens hele daværende Formue. Til denne Classe af

Konens Formuesdele, som, under Lovens Taushed, ikke

kan antages at have været unddraget Mandens Admini

stration, sigte udentvivl Udtrykkene i det ovenanförte Sted,

Festa-p. c. 50 , Naar Ægtefællerne ere begge komne i een

Seng, da har Konen Ret til sin mundr, (hvilket vi forstaae

om Frugterne af mundr), saavelson til Frugter af alt

det Gods, som blev hende betinget i Fæstningscontracten".

Nogen særegen Benævnelse haves der ei for denne saaledes

af Manden forrentede Del afHustruens Formue. Udtrykket

fè konu synes navnlig at betegne dels Konens Formue,

med Undtagelse af mundr”, dels hele Formuen, denne ind

befattet *, dels endelig alene den Del af Formuen, af

hvilken Manden tilsvarede Rente, altsaa med Udelukkelse af

heimanfylgja *.

Den tilsvarede Rente (vextir, leiga) maae antages, i

Mangel af Overenskomst, at have været den lovbestemte,

10 Procent (1 Öre for 10 om Aaret)".

Tilvisse naa dette hele Forhold forekomme ikke lidet

besynderligt. Tager man Hensyn til den ovenberörte For

skjellighed imellem den islandske og norske Ret i Hen

Signy svarer: jeg seer her et godt Raad, Broder; —jeg vil

overdrage til dig alt mit Gods, imod at du udreder min heiman

fylgja, saaledes som min Fader har bestemt den ved Fæstnings

contracten, og vil detgjöre i det mindste en Forskjel af20Hundreder;

det overskydende vil jeg give dig som Venskabstegn”.

") Jvfr. ogsaa Festa-p. c. 23, S. 336; samt Analogien af c.

17, s. 330, 331.— *) Festa-p. 17, s. 330, pingsk-p.42, S. 126°.

— ) Festa-p. 15, s. 328 jvfr. c. 17; c. 16, s. 329; c. 18,

s. 331; e. 19 s. 332; c. 50, s. 3704; c. 51, S. 371; c. 54,

s. 377; jvfr. c. 21, s. 333; c. 23, s. 335.– *) Festa-p. 23,

S. 336.– *) Kaupa-b. c. 1, S. 390.
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seende til Nu,
v *as M«en, hvorpaa Vederlag gaves for Medgiftens

Frugter, bliv,
rindeligen v, * det vistnok sandsynligt, at mundr ikke op

mellem de ar Hnaft Betydning af et saadant Vederlag.

Ætter har *solerede, skarpt overfor hinanden staaende,

Overdragen *vandr da været Vederlaget for dels den frivillige

Ret ; se af Samleieretten, og Afstaaelsen af den övrige

ellers hel Sev kvindeligeSlægtnings Kjörnsære, i hvis Krænkelse

Gn b -Ettens Ære blev forrærmet, til Medlemmet af

arveber ene Æt, dels de med den oprindeligen udentvivl

messede KvindesUdredning og Forsorgen for hendes

mund, *- i hendes nye stiming forbundne Opofrelser;

Æten ** da tilfaldet Ætten , ikke Bruden som saadan.

en ur- da vel oprindelig sörget for den bortgifte Slægt.

*-sistents og Fornödenheder - ligesaafuldt som
\

r. *an var hjemme. Senere maatte man föle det

vise, es, -==æssige heri, men isted enfor nu at overdrage
Man t aastruensTarv afsondrede- Formuedele fil hendes

Melet s –edministration imod Renter - hvortil han jo ikke

fandt man detgavnligstea 5 illig
for H igefrem kunde væreviIIig

s- *waen, som for Ætten, at overdrage disse Formues

æanden til rentefri Administratio" , imod et derfor

Yederlag under eet, der ved Ægteskabets Oplös.

- tten 1ligemed den uforringede

f Ættens umiddelbare

Underhold, naturligen

modtog da i

dele tv

betingses

mig æa- ilf Æ

Nesss Uustruen tilförtes

SSNS- S. mundr, der ved ophöret Æ

VSSwws, e

swes Tor den bortgifte Slægtnings

\ 3

Saae over til at blive hende= til den n

BAT. Smr e der es V - n nye

OMn en Forögelse i Værdi, - Idre , og i Norge ind

*raeter , den nu fik foruden sin * a d 3 Sid

Vraadte en særlig vederlagspræstat° ra mandens side

or den afstaaede ususfructus.

Vi have nu omhandlet Vilka*

winistration af Hustruens Formue 5

rene for Mandens Ad

vi skulle nu nærmere

arhe
- over samme. Det

betragte omfanget af hans Raadig for Konens Gods

vil erindres, at Manden benævnes Værg
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(forráðandi)". . Naar Ægtefællerne ere komne sammen”,

hedder det skal Manden raade for deres Gods og for

deres Kjöbslutninger" (skal hann ráða fyrir fé peirra ok

kaupum)*. Heri ligger udentvivl en Beföielse til endog

at afhænde Konens Eiendele, og navnligen sees det af et

andet Sted, at Konens Ret til mundr ingenlunde var en

tinglig *. Undtagelsesvis forbydes det dog Manden at ud

leie Konens Kostbarheder (gripir), hvilke det selvfölgelig

altsaa ogsaa har været ham forment at sælge *. Ligesom

der iövrigt ingen Forskjel gjöres paa de forskjellige Classer

af Hustruens Eiendele, og navnligen ei heller paa Jord

eller Lösöre, saaledes antydes heller ikke noget Ansvar

for ham for Bortsættelse eller Forödelse af den ham be

troede Formue*. Manden er fremdeles rette Sagsöger

eller Sagvolder i alle Konens Formuesforhold vedrörende

Sager, endog dem der have reist sig för Brylluppet".

Hustruens Myndighed til at raade over Godset var kun

ringe. Hun maa ikke kjöbe (kaupa, afslutte Handel) for

mere end en halv Öre om Aaret. Overskrides dette Be

löb, kan Handelen omstödes afManden, og den fremmede

der har handlet med hende, maa betale Bod. Paa den

anden Side findes det bemærket, at Manden kan benytte

sin Kone til paa sine Vegne at afslutte Contracter paa

Thinge eller paa Markedet ved de fra Udlandet ankomne

Kjöbmænds. Skibe". Saameget mindre Ret havde Konen

) Festa-p.54, S. 377.-*) Festa-p.21, S. 333.–*) Kaupa-b.

9, S. 411. Dette Sted ville vi finde Anledning til at omtale i det

følgende under Skilsmissematerien.– *) Festa-p. 50, S. 370.–

*) Alene bestemmes der for det Tilfælde, at Manden vil löbe ud af

Landet med sin Kones Gods, at hun da kan give hvem hun vil

Fuldmagt til at forbyde ham Bortreisen, samt, om fornödent, anlægge

Sag mod ham, men hvad dette Sögsmaal skulde gaae ud paa, be

stemmes der ei; Festa-p. 18, S. 331.– ") Festa-p. 50, S. 370.

–") Festa-p. 21, S. 333, 334.
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OVer sin Manas Gods. Afhændede hun noget af dette,

hvor lidet *et end var, kunde Manden fordre sin Ting

tilbage, og Yelge om han vilde aralægge Sag mod tredie

Mand for Rav dgte) eller Tyveri - Genda á hann orði at

ráða vi8 hinvy altsaa Straf af entern tre Marks Bod tillige

Imhed Tvigjenea s eller Fredlöshed *.

Koner skulde, som bemærket - nyde Renter af den

af besaeaes Formue, hvis Frugter ei vare overdragne

l Hand 3

skal Ta - Af disse Renter skulde hun leve. kone

"s =a - sit Gods alene tage det hun behöver til sit

e - - lig
maatte I d se Slog ikke Renterne tiI, hvilket navnlig

ra r * aræne, naar hun fik fattige SIægtninge at forsörge,

S
maatte. Sted maaskee antydet,

Svale,

hyppigt

*S-ara- a i det anfö5rte
ogsaa i det nysa

* ra gribes. At saadant er skeet- af

* - atales, at den ene Ægtefælle er formueslös
(Glaus fortæret” .

Wi *- *at den ene Ægtefælles er at

afgive eraf slutte, at Manden har m

dertil, sass hele Hustruens Formn * -

«» – aatte der dogy , I, Ie PrincP maa
-agtet det ovenudvikle n skulde nyde Rettig

Forening med hinanden.

det samme som

***æide, hvor Ægtefæller

\\ er ertage Bvrder i
Her s-S =sa ov ge by 1. imod 3 -

ved *sess S: altid ", r, r Leiermaal, begaaet

*alt Fællig. Af Bö en tredie Del,e SKY. dereIn
V *tteren, tilfaldt saaledes TMLo

T-– ––-T -

- k ende Udtryk

"> resta p.21 s. 334. At det n, pigt forekommende udtry
- synes at kunne udRat, Mråða. or5i við har den angivne mesar, jvfr. om görtoeki

Medles af Landabr.-p. c. 11, S. 233, e- ”Sen , som det synes, i

sag \esrskar, vigsl. c. 115, S. 188- , Mandens Værgemaals

*ra med de ovenanforte Bestemmelser , kapa-p. 42, S. 126 om

vet » tales der paa et enkelt Sted » n .ke (rið).–*) Festa-p.

Gjeld stiftet med begge Ægtefællernes ser 5 237, 239, Festa-p. 14,

so, s. 8ro.— ) vfr. ómaga-b. 3 er
S. 325 f. 17

l849,
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Faderen to tredie Dele", og til Datterens Medgift eller til

de fælles Börns Forsörgelse bidrog Manden de to tredie

Dele, Hustruen Trediedelen*.

Der gaves et Par Tilfælde, hvori Manden fortabte sin

Ret til at bestyre Hustruens Formue, nemlig: a, naar

han af Ligegyldighed i tre Aar undlod at hvile i samme

Seng med sin Kone*; b, naar Ægtefællerne forligtes saa

ilde, at Konen kun med Vanskelighed kunde faae hos

Manden (af sine Renter eller sin Capital), hvad hun be

hövede til sit Ophold. I dette sidste Tilfælde maatte

Hustruen dog först have Biskoppens Tilladelse til at

fordre sit Gods udleveret, eller saa stor en Del deraf,

som Biskoppen fandt det passende*. I disse Tilfælde

bestyrede Konen selv sin Formue, dog udentvivl under

Formynderskab af sin nærmeste Slægtning °.

Vi skulle nu betragte Forholdet, naar Fællig fandt

Sted mellem Ægtefællerne. Omfanget afdet conventionelle

Fællig maatte ganske beroepaa Parternes Bestemmelse, naar

ensaadan blev truffen. Derimod gjaldt i Mangel afnöieOver

enskomst saadant Fællig, samt ligeledes legalt Fællig, ikke

ubetinget for alle Ægtefællerne vedkommende Formuesfor

hold. Saaledes bestemmes der, at gjöld (nærmest Böder),

") Festa-p. 20, S. 333. – *) Festa-p.23, s. 336, 337;

Ömaga-b. 3, S. 236, 239.— *) Festa-p. c. 16, s. 329, c. 51,

S. 371. Imellem disse to Steder er der iövrigt en Modsigelse, idet

det förstnævnte Sted giver Konens Frænder, det sidstnævnte, der

kun findes i cod. arnam., Konen selv, Ret til at anlægge Sagen

mod Manden til Udredelse af hendes Formue.—*) Festa-p. c.51,

S. 371 ; c. 54, S. 377, 378. Disse Steder forstaae vi om det

S8nne, Cap. 51 findes, som i Udgaven rigtig anfört, ei i cod. reg.;

derimod findes det citerede Sted af cap. 54, der i Udgaven angives

kun at være at finde i cod. armam., opfört i cod. reg. (S. 1 14 i

Membr) med Begyndelses- og Slutningsordene forbundne medusque:

Par er hjú verða eigi samhuga usque gögn báro til.–*) Festa-p.

16, s. 329.
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d -

mme den ene af Ægtefællerne, vel skulle udredes

felle “es Bo, men ved skiftet slai den anden Ægte.

uden *rlods (at afnámi) udtage et Hige saa stort Belgb

Ægtes stater . Og dersom en Arv tiIfalder den ene af

Arven “e, har denne Valget imellem .. slet ikke at lade

den s “mme ind i det fælles Bo . og nyde Frugterne af

Felvs. ” - eller at lade Arven gaae ind i Boet, og ved

Wv Sets Oplösning udtage forlods et Iige saa stort Be.

\, ” \ve dens Frugterne under Ægteskabet nödes lige af

se Egtefæller 2. I Conseqvents Hernmed synes hver af

V sefæller, ogsaa at have kunnet særskilt forpligte sig

V- "vwigen omtales endogGjeld stiftet særligen af Konen,

&et kunde indtales hos hende selv *- Det vanskeligste

om mundr og heiman.Spörgsmaal er imidlertid her,

et Spörgsmaal, derfylgja svandt ind i Boet, eller ikke ,

fr-vrigt selvfölgelig bortfalder i de Tilfælde, hvor Fællig

Væ–r stiftet blot for Samlivstiden. Det fortjener at be.

mæ-’rkes, at den norske Lovgivning Iod heinmyg. og

gag -gjald (tilgjöf) svinde ind i Fælliget *- ": r
synes- at mundr har bestaaet ligefuldt, og at

oplö= -ning tilfaldet Hustruen . Antages : e

ogsaa efter den islandske Ret, for at FæIlig (e

eves næsten al Betydning, saavelson vel eren

Fælligets Hensigt, maatte svinde ind i dette, er det

et nok at de anförte Bestemmelser af de "erske Lovekl Analogi til at an.

i kunne afgive tilstrækkeligrums dr ei e - tion.
or e, et andet Resultat om denne sidste Præsta". Idet de

tag,

O, 331. At en Ar,
.– 2 17. s. 33O1y presta-p.23,S. 335 )Festa-p jø es udenfor Fælliget,

, tilfalden Hustruen, og af denne holdt

r v unddragen Mandens Administratio i sin S

s. 302. vi forstaae dette sted " sin sammene 4.) Den nyere Landsl.

de antydes ikke. –

. bleven

—b. 35,
s) Omaga - Fælli

Tilfælde, at der er Fællig- -hæng O' det Er der ikke Fællig mellem :

, c . A", t, 0

- e ) - 4 - Borgar” )

- isot" – *) Gulath. L. 64 3 17
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nævnte Bestemmelser af den norske Ret maae antages

stöttede paa den Betragtning, at Betydningen af mundr,

der efter den norske Ret blot var Brudekjöbesum, maatte

svækkes ved at den svandt ind i Fælliget, har derimod

mundr, som ovenudviklet, i den islandske Ret tillige Be

tydningen af enModpræstation mod heimanfylgja; og netop

denne Forbindelse mellem bemeldte Præstationer maatte

udentvivl medföre, at enten begge, eller ingen af dem,

svandt ind i Ægtefællernes Formuesfællig. Om det om

handlede Spörgsmaal haves ingen bestemt Tilkjendegivelse

i Grågås; imidlertid turde dog Kaupa-b. 9, S. 41 l , om

Fremgangsmaaden ved skuldadómr efter en afdöd, ved

Modsætningen mellem de forskjellige Bestemmelser, tale

for, at mundr og heimanfylgja svandt ind i Fælliget.

Det sees let, at de omhandlede Spörgsmaal ei have

AnvendelsepaaOmraadetaf Fælligmed Hensyn til Bo. Lige

som i övrigt det legale Fællig selvfölgelig maatte indbefatte

Fællig i Henseende Bo, saaledes er det klart, at der

ei heller let kunde tænkes noget conventionelt Formues

fælleskab, hvor ikke Fællig i Bo fandt Sted.

Ved Fællig var det Forhold, i hvilket hver afÆgte

fællerne havde Del i det fælles Bo, Normen for Del

tagelsen i fælles Rettigheder og Byrder, og altsaa gjaldt

ei her altid Forholdet ; imod 3. Saaledes hedder det

navnlig om Arven efter de fælles Börn, at en saa stor

Del tilfalder hver af Ægtefællerne som de have Del" i

Fælliget” (sem fé á til)". Med Hensyn til Fællig i Bo

bestemmes der, at hver af Ægtefællerne at sinum hluta”

skal svare til Gjelden for hvad der er kjöbt til deres Bo,

) Festa-p. 23, S. 337; den samme Regel er udtalt om Del

tagelsen i Medgiften til Datteren, sst, S. 336, om Forsörgelsen af

Börnene, sst. og Ömaga-b. 3, s. 236, 239, om Ret til Bod for

Fornærmelser mod Börnene, Festa-p. 23, S. 337, om Deltagelsen i

den fælles Gjeld, Kaupa-b. 9, S. 4ll.



** N 1sLANDske ram11.1 en t: r - s "r 1: R og Rig (s. 26 l

derinO e

ölry ei for hvad der er kjöbt til den anden Ægtefælles

*arftir) alene 1.
t

her n Sesom hvor intet Fællig fandt Sted , havde ogsaa

A den Værgemaalsret over Boet , og der gives ham
endogs

med -, *et til at anvende hele Formnum en til at betale Gjeld

til Bay, skuldagildis)”. Naar der var Fællig i Henseende

bev, hvilket, som bemærket, i IRegg I en maatte være ind

v\s Vunder det almindelige Fæl Hig; . havde Hustruen

v “ her en noget stirre Myndighed. Hun fik nemlig,Svsom e vey -

hun vilde”, Raadighed over Husholdningen inden

i ra man stokk), samt

egrer,
SSer - 1. v -

* (å hón at råða båråðun fyrir

Derhos gives denlelken af Gaardens Besætning *

estemmelse, at dersom hun, under Mandens Fraværelse

paa Thinge, kjöber hvad der najd vendigen behöves til

Æ4usholdningen (kaupir pat, er skyld Iiga Par til bás peirra),

da kunde et saadant Kjöb ei omstödes 4.

Efterat vi saaledes have om Har de Ægtefællernes

Farv-muesforhold, skulle vi nu betragte der "ere personlige

Sira e afÆgtefællernes Forhold. Reglerne ** Ægtefællernes

er- til ægteskabeligt Samliv ere forskjels“ for Mand og

kom e-- Undlod Manden af Ligegyldighed Gir uroektar

, kir-> at hvile i samme Seng” med <ormen i samfulde 6

avæ-ar (misseri; 3 Aar), mistede Hina Værgenaalsretten

ov&W w, endes Gods, samt Ret til Böder * med hende be.

,et Leiermaal". En större Ret havde Ægtemanden.
forlod Konen sin Mand (ef kona firrist bønda sinn), kunde

ylande efter först at have budt hende

Forbud (lyrittr) mod at hun blev huset af öfn

»g det gjaldt da Landsforvisning for ( en, er vare

Tag med hende, efterat hav” faaet Kundskab

Saadant Forbud kunde

samtale. I 2y 5maga-b-*, s. 802. –
s. 331. – *) Festa-p.

hennar) "

m under

nedlægges, entensamme

40 Ill forbudet.

upa-b- 9,) Kaup 333. – 4) Festa-p. 21,

S

3) resta-p. * 51. S. 37l

", g, e-, **", --
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paa det Sted hvor hun opholdt sig, eller der hvor han

vidste hendes sidste Nattested, eller endelig paa Lov

bjerget". Fra den heri liggende Ret for Manden til at

forlange, at Konen skulde have Ophold hos ham, fandt

Undtagelse Sted med Hensyn til Tyende; havde Tjeneste

karlen en Uge efter Skiftetidens Begyndelse (fardagar)

ikke skaffet sin ogsaa tjenende Hustru Condition paa det

Sted, hvor han selv tjente, naatte han finde sig i, at hun

nu selv valgte sig etOpholdssted for de næste 12 Maaneder”.

Noget ganske andet var det, at en bestaaende Tyende

contract kunde lægge Hindringer i Veien for at Ægte

fællerne strax flyttede sammen *.

Begrebet Hor, Ægteskabsbrud söger man forgjæves

i Grágás. Naar Konen lader sig forföre, har Manden

Ret til Sögsmaal mod Forföreren”, og Ret til Leiermaals

bod hos ham (rèttarfar)", og træffer han Forföreren iSeng

med hende, kan Manden udöve Drabshevnen", alt Rettig

heder, der för Ægteskabet havde tilkommet Kvindens

Frænder paa Grund af den Ætten tilföiede Fornærmelse.

) Festa-p. 36, S.353, jvfr. c. 14, S. 326, 327. Det vil

erindres, at en lignende Fremgangsmaade anvendtes mod Fæstemöen,

Festa-p.6; jvfr.iövrigt ogsaa Bingskapa-p.25,S. 73, Kristinr.c. 13,

S.58. – *) bingskapa-p.56, S. 146(i cod. reg)= Kaupa-b. 53,

S. 465 (i cod. arnam.). Af mindre practisk Betydning er det, at

naar Tjenestekarlen fik en Kone, der havde Gaard, kunde han,

som det synes, ikke forlange, at hun forlod Gaarden for at tjene

med ham, hvorimod han maatte tage Ophold hos hende, dersom

han önskede at leve sammen med hende; pingskapa-p. 58, S. 162

= Kaupa-b. 64, S. 480. – *) pingskapa-p. 57, S. 156,

Kaupa-b. 62, S. 476.– *) Festa-p. 25, S. 339. Var Manden

udenlands, tilfaldt Sögsmaalsretten Frænderne, Böderne derimod,

som ellers, Manden, Festa-p. 36, S. 352. – *) Jvfr. navnlig

Festa-p. 36, S. 352, c. 16, S. 329; jvfr. Undtagelsen med

Hensyn til modtvillige Betleres Koner, c. 27 S. 341.– ) Vigsl.

c. 3l, S. 60.; -
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Imi

a betragtedes Lösagtighedsforseelser med gift Kone

for Le *e end i Almindelighed. Straffen mod Forföreren

ligeso, "srmaal var vel her, som ellers , Fredlöshed, men

istedes f Præscriptionstiden af Sögsmaalet her var 3 Aar,

med ."*r ellers et Aar, saaledes Haörte ogsaa Leiermaal

sluttes Tr Kone til dem, som man ikke, under Straf, maatte

For sorlig om, uden iflge Tilladelse af Lovretten.

S\s sive den gifte Kone et Lönkys var stafen Lands

Svar *ag, hvad enten hun tillod det eller ikke, hvilken

det. Var strængere end den almindelige *- Tvivlsomt er

et en Manden med Hensyn til Konen har haft en lignende

°m den, der tilkom FrændernemedHensyn til den kvinde

VSSlægtning, nemligat affordre den forfrte enBod,ogdersom

hnn ikke kunde betale samme, at lade hende afsone den med

Gjeldstrældom”. Noget tilsvarende til disse Rettigheder havde

Æaustruen ikke. Retten til Leiermaalsboden mistedeManden,

d–els naar han i tre Aar af Ligegyldighed undlod at söge Seng

ned Konen, dels naar Ægtefællerne uden hans Skyld

(e z =si fyrir hans årækt;—vanrækt A- M- 347) havde været

gkt Jte i tre Aar, og han ikke hvert Foraar tilböd hende

Om Ldsagtighedsforseelse begaaet

Inidlertid sees det, at

gifte Koner, der

OpÆa oldsted hos sig °.

af gr- ift Mand tales ingensteds.

gist- oppen kunde give gifte Mænd og

- - yr - e. fholde si- are Börn udenfor Ægteskabet, påIa old om at a sig

avVedre 3 Tilhold ei blev

fra saadant Levnet, og dersom dette d af 4

taget til Fölge, tilkom Biskoppen e" IBod a Mark 4.

8\ev Vonen dræbt, var Manden enter er; G er, I88r

, af de nærmeste Slægtninge vare tiI, i Forening med

y see Festa-b-24, 30, 31, 38, 49. - - ) Ee- S. 35I.

a, dette Sted indbefatte rigtignok Acetemanden - Festa-p.

9, 55, s. 381; A. M. 347. saadant henho0 var dog

dersom Biskoppen havde givet hende Lov til selv

; c. 55 og A- S- 347.–*) Festa-p.

betegnes som nymæli).

viss

ordene P*

g, s. 329
virkning »

mme sit Opholdsted

377 (kun i cod. arnam. hvor Cap

udel

at beste

53, S. 376,
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disse og som Formand for dem, rette Sagsöger; i Böderne

for Konens Drab fik ogsaa Manden en Andel ned hendes

Frænder, ligesom han, uagtet saadant ei er specielt udtalt,

udentvivl har haft den samme Ret som den Frænde, der

var Sagsöger, til i det omtalte Tilfælde at udöve Drabs

hevn. De omhandlede Rettigheder i Anledning af Konens

Drab, vare imidlertid betingede af, at Manden havde arve

dygtige Börn med hende, et Moment hvortil neppe i noget

andet Forhold mellem Ægtefællerne Hensyn findes taget".

Mandens Myndighed over Hustruens Person kunde,

hvor Skilsmissefriheden navnlig i den ældre Tid var saa

udstrakt, ikke være stor”. Om nogen Tyranniseren afHu

struenfindes der saaledes ingensteds handlet, ognaar Tilföielse

af store Saar var en lovbestemtSkilsmissegrund, saa gjaldt

dette lige for begge Ægtefæller, uden at en större Stræng

hed vises mod Konen. Imidlertid bestemmes der, at

Manden maa ikke före sin Kone bort af Landet med sig

imod hendes Villie; gjör han det, kan hun erklære Skils

misse; men naar det umiddelbart derefter hedder at Bort

förelsen af hende og hendes Gods”, skal komme ham

lige saa dyrt at staae som om det var en fremmed Persons

Gods, saa skinner her let igjennem Hensynet til Faren

for at Hustruens Formue skulde gaae tabt for Ætten *.

Manden var i alle personlige Forhold rette Sagsöger for

1) Vigsl. 36, S. 68, 69;49, S. 89 (A. M. 347); 13, S. 18.

Med Hensyn til den nærmere Belysning af disse forskjellige For

hold maae henvises til Ætsafdelingen i det fölgende. – *) Naar

Sagaerne afgive Exempler paa at, Ægtemanden kunde sælge, bytte

eller testamentere sin Kone bort, saa er dette kun en Fölge

af at han havde kjöbt hende, hun var hans ,Fruentimmer” (manns

kona); jvfr. Grimm, S. 450. – *) Festa-p. 19, S. 331, 332;

Forbindelsen med det næstforegaaende cap. 18 fortjener ogsaa i den

omhandlede Henseende Opmærksomhed.
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- Konel e

(pin * som i de formuesretlige 1 . Mandens Værnething
F -

;eeti) var ei altid ligefrem Konens. Af sig selv

sig n *aadant kun i det Tilfælme , Havor en Bonde giftede

*d en Kvinde, der ei havde Bo CGaard). I andre
Tilfer

som * beholdt hver af Ægtefællerne sit Værnething, der

senat, ke Manden ved Brylluppet ved en Erklæring be

det anderledes. Naar Tjenestekarlen fik en Kone,der

syd Bo, kunde han dog ikke bestemme hendes

“hing efter sit, men maatte f5Ige hendes, dersom
\v Gi v,;

Vilde beholde sit forrige *.

*oget et Par Bestemmelser finde vi

9ver det rent contractmæssige Standpunkt.

ANe antydet, at en Hindring for Ægtefællernes Samliv

Havis Tid endnu ei var

Ægteskabet hævet

Vi

kunde ligge i en Tyendecontraet.

adlöben. Tjente navnlig Ægtefællerne hver paa sit Sted,

ke unde den ene vel tage Ophold hos - der anden, naar de

afI4-kke vare i fast Tjeneste, og Konen skulde da være

A-La ret hos Manden, Manden de g hos hende, men vare de

i A-ast Tjeneste, kunde Ægfællerne

sig- Hos hinanden, med mindre 5 tilkaldte Naboer fandt at

en Undtagelse kunde gjöres for den *- I et Par Tilfælde

maa f-te imidlertid Husbonden finde sig
ract-en aldeles veg for Ægteskabet. Begjerte saaledesManden

il Ise saaledes opholde

vNfve taget i Tjeneste paa det Sted -
pel iI ke kunde blive enig derom med 11usbonden, havde

11 -t af Tjenesten uden
Ret til at tage sin Hustru Loo

Manden s - er gr- , * 7v

at den ne paadroges de sædvanlige FjIgger af Tyende

raetens Misligholdelse . og nådte= ""at for

) Bresta-p. 50 S.370; Omaga-b. 7, s. 255. - -» e

ror s. 163, 171.— ) kaupa-b. G - - * *" Ping
s, S. 162. Det synes, at man Ima " kunne boe i et

hingsdistrict end det man hörte til , r 60,

4) Kaupa-b. 62, S. 476, pingskape- , S. 156. –

s. 151, kaupa-b. 56, s- *

5vfr. ove

| skapa-P 5

andet Vaar

s. 164. -

s) bingskaps-P 56,

i , at Tyendecon

Hnvor Konen tjente,
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lade Tjenesten formedelst et, ved en af hans Slægtninge

udövet, Drab af en Slægtning til en anden af Gaardens

Folk (um sakir), saa kunde ogsaa Hustruen, der tjente

sammesteds, frit forlade Tjenesten og fölge sin Mand;

ja det samme gjaldt endog om Manden, naar Hustruen

nödtes til at forlade Tjenesten af den omhandlede Grund".

Endnu vigtigere ere Bestemmelserne om Ægtefællernes

gjensidige Forsörgelsespligt”. Havde den ene Ægtefælle

ikke tilstrækkelige Subsistentsmidler, var det nemlig Pligt

for den anden Ægtefælle, der var i Stand dertil, at for

sörge hin. Denne Pligt synes at have været af samme

Udstrækning som Pligten til at forsörge saadanne Slægt

ninge, som man ikke var nærmeste eventuel Arving til*;

Undtagelse fra denne Forsörgelsespligt fandt kun Sted,

naar den trængende Ægtefælle led afsaadan Sindsforvirring,

at samme maatte bevogtes (vitfirring, gæzlusótt), og den

anden Ægtefælle ikke havde Tyende nok til at besörge

Bevogtelsen *.

") 5ingskapa-p. 57, S. 157; jvfr. iövrigt S. 158; Baugat.

S. 173, 187; pingskapa-p. 6, S. 30, og 31, 32, samt det fölgende

under Ætsafdelingen.–*) Ömaga-b. 29, s. 287; 34, S. 300.–

*) Omaga-b. 29, S. 287, jvfr. 28, S. 286. Forsörgelsen skulde

fortsættes saalænge der endnu vare Underholdningsmidler nok til

bage for 2Halvaar for alle de Slægtninge,som denvedkommende havde

at forsörge, foruden vel ligesaa meget for den trængende Ægtefælle;

naar der ikke var saa meget tilbage, maatte den trængende Ægte

fælles Forsörgelse overtages af sammes Frænder. En stærkere

Forsörgelsespligt fandt Sted med Hensyn til Slægtninge, som man

var nærmeste eventuel Arving til. – 4) I det omhandlede Tilfælde

maatte Frænderne overtage Bevogtningen af den vanvittige. Kom

denne imidlertid til Forstand, saaledes at der i 2 Halvaar eller

længere ikke viste sig Spor til Sindsforvirringen, skulde den paa

gjeldende vende tilbage til sin Ægtefælle. Tages der Hensyn til

at det ene Sted, hvor Ægtefællernes gjensidige Forsörgelsespligt

omhandles, c. 34, S. 300, er en Bestenmelse, der uden Sammen
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*sånu maa anföres den Bestemnmmelse, at sin Kone
maatt,

mig” **gen, ligesaalidt som visse af de nærmeste Slægt
S

(sej, " afgive til nogen til Forsörgelse udenfor Landet,

(esti, * landi), med mindre hun havde saadanne Feil

Skyl, - at hun vilde været af ringere Værdi for sammes

end ellers, i Tilfælde af at Haus r var Trælkvinde 1.

skulle endelig her omhandle Ægteskabets Virkning

Ægtemanden traadte

mea

VVSS ensyn til Svogerskab (sifjar). e " e.

Sen Sted som Fæstningsmand for hendes kvindelige

sige og for Leiermaal, begaaet med disse slægtninge,

* ham Sögsmaalsret mod Forföreren og Leiermaalsbod

*nes Gods. Blev en Udlænding fra Norge(en Nordmand)

Ovæbt i lsland, tilkom Sögsmaalsretten for Drabet, dersom han

var gift i Island, dem, der vilde været nærmest til Sögsmaal, i

Tilfælde af at hans Kone var bleven dræbt, altsaa hendes

AFrænder, i hvilket Tilfælde, som let sees- Svogerskabet kunde

- for4 -

4-haveVirkning ligesaalangt som SlægtskaHet strakte sig. IUd

baade i cod. arnam. og ia-In ed det omkringstaaende findesh g m g y samt at den anden

eo- el. reg., langt henne i Forsbrgelsesafsnittet k e

ges eemmelse, c.29, s.2s7. alene findes i cod-arna” *an man vist

ledes til at antage, at disse Lovbestemmelser maaskee forstnok- u l -

ere en yngre Tids Affödninger. Det maa er: . at

e "Klære Skilsmisse
ldre Regel kunde den ene Ægtefælleever- en æ se e at forsörge, men ikke

naar den anden Ægtefælle havde slægtninge for at det vild

”- r v

gormue nok dertil, og der altsaa var Fare *° e gaae

Festa-p. 14, S.325e f Eætefælle» - y y

ud ove-" den anden mere formuende Æg r-ved denne Skilsmisse

326.

- e. e - O

senere er imidlertid givet en Lov, Hav e SI - -

e Se I82gtningrerund blev ophævet og blev det bestemt, at de fattig gtninge, ifölge

- Ikulde, i TilfældImindelige Regler om Forsörgelsespligte" S oVel" i

Il
de ommende Ægtefælles Uformuenhed - er", S. 376 GIter

gtede Frænde, Festa-P- - so

S. 275.–2) Festa-P- 1, s. 300.–) Festa-b.

1O9 Not. 5.Stedet findeg

norrænn eia ör Noregs

ved

mme nærmest beslæ
s

1y Gmaga-b.2l,

- n s Arfa-p. 18.—*) vigsl. 66 s. 1Oe
50,- eod. res I Udtrykkene, útlendr maðr

alene 1
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redelsen eller Modtagelsen af Frændeböder for Drab toge

tre nærbesvogrede (námágar prir) Del, dersom man var

gift med Moder, Datter eller Söster” til den dræbte eller

Drabsmanden", og besvogrede i samme Grader kundé for

kastes af Kviden eller Domstolen *. Endelig havde som

ovenfor er udviklet, Svogerskab Betydning som Ægteskabs

hindring; Grændsen for Svogerskabet var her endog sat

ved den lige Sidelinies 4de og 5te Mand.

C. roteskabets oplösN1No.

Det lovlig stiftede Ægteskab kunde oplöses enten ved

Döden eller ved Skilsmisse.

Skilsmisse (skilnaðr, hjóna-skilnaðr) betegner i Grågås

Oplösning afÆgteskabet saavel ifölge foregaaende Mangler,

af hvilke dog kun een omhandles som Skilsmissegrund,

nemlig Slægtskab og Svogerskab°, som ifölge Omstændig

heder, indtraadte efter Ægteskabets Stiftelse. Disse sidste

skulle vi her nærmest omhandle. Af Sagaerne vide vi, at

Skilsmissefriheden i den ældre Tid har været særdeles

udstrakt*. Senere synes den at være bleven indskrænket

vedGeistlighedens Indflydelse, og i Grågås opstilles endog,

som det synes, Biskoppens Tilladelse som den principale

Maade, hvorpaa Skilsmisseret kunde erhverves, de lov

bestemte Skilsmisseaarsager derimodsom noget exceptionelt;

(Aldrig skal Ægteskabsskilsmisse finde Sted her i Landet,

uden naar Biskoppen tillader det, undtagen naar Ægte

fællerne skilles formedelst” o. s. v. *).

konungs veldi” er det dog vel muligt, at norrænn, ligesom ellers

hyppigt, betegner en Mand fra Norden, Skandinavien.

") Baugatal, S. 183.— 2) 5ingskapa-p. 6, s.29; 16, s. 50;

jvfr. Vigsl. 27. – *) Jvfr. det ovenfor S. 222 udviklede om den

Classe af Ægteskabshindringer, der medforte straf, og vel derhos i

Almindelighed, i det mindste som praetisk Fölge, Ægteskabets

Oplösning.–*) Jvfr. de i Noten til Kristenr., s. 116-118 anførte

Exempler af Sagaerne.– *) Festa-p. 14, s. 325.
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lovbestemte Skilsmisseaarsager , som findes om

den Savn es ere " fölgende: a, naar den ene Ægtefælle tilföier

til alen en saadan LegemsbeskadigeIse , der henregnes

b, *rre Saar” (bann åverka, er Hain neiri sår metast)*;

dne- *rmuenhed til at forsörge trængende Slægtninge (fyrir

sags
at \r s l. Naar den ene Ægtefælle Haavde eller fik Slægtninge

N”sorge men var uden Midler dertil (félaust), kunde

SVsn for at ikke sammes Formmune skulde fortæres af
T i - -

"* kun den firstnævnte Ægtefælle vedkommende, Slægt
aino- -

“se *; 2. Naar Ægtefællerne vare for fattige til at kunne

Vorstrge deres fælles B5rn. I dette Tilfælde kunde Skils

nisse ei blot, som ellers, erklæres af Ægtefællen selv,

men ogsaa af Frænden, som staa er *ernes til at over.

tage Börnenes Forsörgelse, naar Ægtefællerne blive ude

–af stand til at bestride samme; imidler" kunde Fænden
-74 ke erklære Skilsmisse, förend han var Pe“ nödt til at over

t- ge idet mindste et af BörnenesFors rgelse, og saavel heraf,

s-n- af den fölgende Bestemmelse, at de” Ægtefællerne,

––-TTT

") Foruden Slægtskab og Svogerskab » som ovenbemærket.–

5

- s s. 325. De större Saar"
-vrare tre , Hjernesaar2y v--Testa p l4, SS S - e tet

omeund), Hulsaar, (Saar der gaaer ind i over holund) og

- - - Cmarvsaar (der gaaer ind til Marven igjenner" e n, mergund)

karTSom - törre Saar agtedes det ogsaa, naar man * CIS

e -r e r

eller stak Oine ud, eller skar Næs e ar en,

elle” g11dede ham, eller gav

eII er endelig tilfiede

loved »

1ler bryd Tænder ud af ens Hoved,
e

rhaanelseshug tværs over Bagde°
m et Fo s. 90, 9I eha genbrud; Vigsl. 7, s. 11, 12, jvfr- er 5 II, 10,

ham * – *) Festa-b. 14, S. 325, 326- Det er neppe med Grund,

s. I 4- s. 325 og paa andre steder
fyrir ómegðar sakir” • e -y g doru Ma multitudinis causa, da

at trdtrykkene

1erede nok kunde ödelægge en

Ijdgaven oversatte ved alen

I -

ere grgelsen af een trængende jo al

Forsoré l

rormuende pMand.

ar sakir), hvorunder indbefattedes tvendeSkilsmisseaar

anden Ægtefælle, som havde ... fe” endnu, erklære
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efterat saadan Skilsmisse er erklæret af Frænden, avle

Börn, skal det ansees som Leiermaal, er det klart nok,

at den hele Regel kun er givet med Hensyn til Frændernes

subsidiære Forsörgelsespligt". Disse tvende Skilsmisse

aarsager, der findes omhandlede i begge codices, ere i en

senere Tid ophævede ved en Lov, der er indfört i Festa-p.

53, S. 376 og kun findes i cod. arnam., hvorved der be

stemmes at Ægteskabsskilsmisse aldrig skal finde Sted

formedelst Fattigdom (fyrir fåtoekis sakir), men at de

trængende Slægtninges Forsörgelse skal gaae over til

Frænderne ifölge de almindelige Regler om Forsörgelses

pligten. c, Naar Manden vilde före sin Hustru imod

hendes Villie ud af Landet°. Flere end disse lovbestemte

1) Festa-p. 14, S. 327, jvfr. Omaga-b. c. 3. Jvfr. Festa-p.

c. 12, S. 323, samt ovenfor S. 223, 224.— *) I A.M. 347 findes

denne Lov noget forskjelligt fremsat: , pat er mælt, at hvergi skal

hjúna skilnaðr vera fyrir fitökis sökum, si er pau ráði själf (i

cod. arnam. hvártki si, er pau riða själf, nè frændr peirra).

Skipta skal umögum peirra, ok föra frændum, sem i lögum er mælt

(cod. arnam. sem áðr var mælt).– *) Festa-p. 19, S. 331, 332.

Om det i c. 18, S. 331 omhandlede Tilfælde har haft en lignende

Virkning, kan vistnokvære tvivlsomt. Som ovenfor bemærket, er

det klart, at Bestemmelsen i cap. 19 er motiveret ved Frygten for, at

Hustruens Formue skulde gaae ud af Familien. Det fortjener at

bemærkes, at i den almindelige Regel om de lovbestemte Skilsmisse

aarsager, Festa-p. 14, S. 325, omhandles ikkun de under a og b

nævnte Skilsmissegrunde, ikke den her omhandlede: ,Ægteskabs

skilsmisse skal aldrig være her i Landet, undtagen naar Biskoppen

tillader det, med mindre Ægtefællerne skilles formedelstUformuen

hed til at opfylde Forsörgelsespligten, eller de tilföie hinandensaadan

Legemsbeskadigelse, som kunne regnes til de större saar". Det

turde af flere Grunde være sandsynligt, at den nysciterede Regel

er fra en yngre Tid, ved Siden af hvilken hin Bestemmelse i cap.

19 er bleven staaende; det maa i saa Henseende bemærkes,

at c. 14 findes omtrent ordlydende i Kristenr. c. 24, s. 116,
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Skils. .

eren omhandles ikke * , og navnlig nævnes

Sonn sa Hor“ som saadan Skilsmissegrund, ligesaa lidt

**dsforvisnings eller Fred1jshedssag.

*** anden Vei, ad hvilken Adgang havdes til Skils

Naar ” Yar vedkommende Biskops TiIIadelse (byskups lof).

slet i Festa-p. 54, S. 377 .* I edder Dersom Ægte
fæller

kana Se ei kunne enes (par er hjå verða eigi samhuga),

ov "skoppen tillade Konen at fordre sit Godsfra Manden,

Vww an end ikke gjör Lovskilsmisse mellem den (pótt

strieigilogskilnabbeiray o. s. v-- saa synes disse ord,
Paa ei aldeles sikkert, at involvere, at Biskoppen, alene

rund afUenighed mellem Ægtefællerne, kunde tilstede

S\smisse. Andommen ille har været for en altfor
stor Strænghed fra Biskoppens Side ved Meddelelsenafsaadan

Tilladelse, synes klart af den korte Fris' Gen Dag), man

ra-men alene efter cod.Skalholt., der er ekendommelig ved sine mange

B-eestemmelser fra en yngre Tid.

")Man kan neppe, som Schl. harantaget SS- cxxn, are. 20 S.332

ud fed e, at der har været flere lovbestemte skilsmisserunde end de

nævnte; paa det anførte sted tales nemlig ude"evis Om Skilsmisse

aade ifølge Lov og ifølge Biskopstilladelse- Ta ne
g, c=xx11 antager det for utvivlsomt, at I HIo ” s er: under -

vese Betingelser, har været skilsmisseaare-a- 2 og intet

• - * aavidt angaaer den

ve, røres, saa kan dette vel være rigtigt- ***”ypew As y g, er efter Midten af det 12te

id, inden Geistlighedens, navnli -Cid, y issefriheden maaskee
seldre -

Aarhundrede voxende Indflydelse, da skilsma

ei har været indskrænket ved Lovene- e Interessant er

prkebiskop Eriks Brev i Nidaros til stepr":
men 1uss og 1198) i F. Joh. hist- eee- I », de fra O"

ime IIige Forskrifter om de til Ægteskabet nøren e Forhold og da

skJe s: Hor kun liden Virkning syne- alt neve haft paa Lov

ogsa- m. – *) Dette sted fattes ikke, so" i Udgaven anfört, i

givninge men findes i Membranen s. I 14

cod. reg, ,ærba eigi samhuga usque gås"

par er hjul V

Måeles

skjandt ei fuldstændigt:

bro til GS. 378 i Udg.).



272 pEN usi,ANpske raMILIEREt RFTRR Gn Kg is.

gav Biskoppen, naar Begjering paa Althinget var fremsat

for ham om Skilsmisse, til at afgive sin Resolution ".

Den af Ægtefællerne, der vilde söge Biskoppens Tilladelse

til Skilsmisse, maatte forud med et bestemt Varsel op

fordre (bjóða, stefna) den anden Ægtefælle til at möde for

Biskoppen °. Dette Möde kunde skee i Biskoppens

Hjem, eller paa Althinget; i sidste Fald var Varslet 3

Uger, i förste, dersom Reisen fra det Sted, hvor Ægte

fællerne boede, kunde gjöres paa saa kort Tid, 14 Nætter.

Til Reisen frem og tilbage var det MandensPligt at levere

sin Kone en reisedygtig Hest, selv om det var hende

selv, der sögte Skilsmissen. Konen kunde iövrigt over

drage til en anden at möde paa hendes Vegne. Dersom

man valgte at andrage Sagen paa Althinget, skulde dette

skee den förste Thingdag (den förste Fredag i Thinget),

og den derpaa fölgende Dag, om Löverdagen, skulde Bi

skoppen erklære, om han vilde tillade Skilsmissen; i modsat

Fald ansaaes han at have givet sit Samtykke til Ægte

skabets Oplösning".

Saavel naar Biskoppen gav Tilladelse til Skilsmisse,

som naar en saadan fandt Sted ifölge en lovbestemt

Grund, havde Biskoppen at bestemme, om de fraskilte

Ægtefæller eller hvem af dem maatte indgaae nyt Ægte

skab (ráða ráðum sinum)*. Formen for Skilsmisse

) Festa-p. 15, s. 328.–*) Festa-p. 15, s. 328, 329; 17,

S. 330, 331. – *) –på skal heimta fé hennar, sem hann heföi

lofat skilnað; i cod. reg.sem hann haf lofat skilnað.–*)Festa-p.

14, s. 326; 20, s. 332, 333; Arfa-p.4, s. 178, 179 (ráða riði

sinu i annat sinn). At Udtrykket ráða ráðum sinum ikke bör for

staaes om conditioni suæ prospicere, eller om connubium uum

continuare (Oversættelsen), men derimod paa den af os antagne

Maade, synes navnlig at fremgaae af det sidstanförte Sted, Arfa-p.

4. Om Fölgerne af at saaledes et nyt Ægteskab blev indgaaet,

er handlet i det foregaaende.
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Skils essen synes at have været den samme, hvad enten

ifölge se fandt Sted iflge en Iov bestemt Grund, eller

i det "skops Tilladelse. Det maa Ibemærkes, at der

eller ”stnævnte Tilfælde ikke udfordredes nogen Dom

Factus “Yisförelse for Existentsen af det paagjeldende

for Sn der skulde afgive Grund tiI Skilsmissen. Formlen

fælles smisseerklæringen paa Grund af den ene Ægte

var , formuenhed er os opbevaret = ..-Jeg tilkalder Vidner
Sv Sat Jeg vil skilles fra min Fælle (relag), af den

* at jeg vil ikke lade min FæIIes fattige Slægtninge

* mit Gods1. Oplöstes Ægteskab ifölge Biskoppens

MS s se tilkaldte man strax vidner paa den meddelte

ev\ing og erklærede med det samme Skilsmisse”. Ialfald

ved Skilsmisse af lovbestemt Grund , maatte vel hertil

komme en Forkyndelse for Nabobajnderne om den erklærede

Æilsmisse, hvad iövrigt kun for eet Tilfælde er foreskrevet.

Paa et enkelt Sted 4 omtales at Hustruen kunde faae

TFZ-adelse af Biskoppen til selv at bestemmme sit opholdsted
(at råða fyrir vistafari sinu), hvorved men kommer til at

tæn ke paa Skilsmisse fra Bord og Serg ”- En Mellem

fort

San

De Festa-p. 14, S.326; 19, s. 332. Tidligere syne-en
var-e været mere complicerede. Unnr, der skiltes fra Hrútr paa

3
e - - - - först d si

crww. af hans impotentia, erklærede ";": ;
Aggtemands Leie, derefter ved Hoveddoren l klærede Skil

e e I"KI89" -

dyream), og endelig red hun til Aithinget * * edie SkiIs

pkarldy Laxd. s. c. 35. –

bjerget; Njáls s. o. 7 jvfre, fra Lovbjerget; Njáls s. c. 7; j p. 14, s. 32; jvfr. som
miss

Om-b. 1,25,

- Festa-P. 15, S. 328, 329.— ) Festa– poe"

templer paa saadan Forkyndelse for G5) DS"*re E . 381. IUdand a-b. 10, Landabr.-p. 51.—4)Festa-p- 55, S i cod e

Kaup ,tigen angivet at dette hele cap. er udela - reg. De

det rigtig I 19 med Begyndelses

sted findes nemlig i Membranen s- saa i A. M. 347
slutningen forbundne med usque- Og Wle

ordene 98 s. CXX synes at antage

Ilfindes den

at saadan se”3,

H649.

– *) SchlegrelIBestemmelse. ) Schlegel, e -

e ration har været forholdsvis Yere; end egentlig
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tilstand fandt desuden Sted, forsaavidt Konen i visse Til

fælde, uden at Ægteskabet blev oplöst eller Samlivet

ophörte, kunde fordre sit Gods udleveret af Manden, som

ellers havde dette under Bestyrelse. Dette fandt Sted:

a, naar Manden i 6 Halvaar af Ligegyldighed undlod at

söge Seng med hende; i dette Tilfælde behövedes ingen

Tilladelse af Biskoppen ", b, naar Ægtefællerne ei kunde

enes, og Hustruen derhos ikkun vanskeligen kunde faae,

hvad hun behövede til sit Ophold. I dette Tilfælde kunde

Biskoppen efter Skjön meddele Samtykke til Unddragelsen

af enten hele Hustruens Formue, eller en Del af samme,

fra Mandens Administration 2. I det förstnævnte Tilfælde

mistede Manden derhos Retten til Leiermaalsbod for det

Tilfælde at Hustruen senere blev forfört.

Den nærmeste Virkning af Ægteskabets Oplösning,

ved Skilsmisse eller ved Döden, var Skifte. Det vil være

hensigtsmæssigt först at omhandle Reglerne om Skifte i

Anledning af den ene Ægtefælles Död. Ved den i An

ledning af Dödsfaldet nedsatte Skiftedomstol (skuldadómr)

skulde den længstlevende Enke, forsaavidt ikke Fællig

havde fundet Sted mellem Ægtefællerne, udtage sin

heimanfylgja, samt, hvad der er en Selvfölge, skjöndt

ei omhandlet, sin övrige indbragte Formue. Hvad mundr

derimod angik, kom det, dersom der ikke var nok

til Creditorerne, an paa, om Manden ved Ægteskabets

Stiftelse havde eiet Brudekjöbesummens Belöb gjeldfrit

Skilsmisse, men til at antage dette, synes der neppe at være

Anledning. Udtrykket at skilja rekkju sina, Festa-p. 53, S. 376,

bör navnlig udentvivl ei forstaaes om Separation, men ligefrem

om Skilsmisse. -

") Festa-p. 16, S. 329; 51, S. 371. Schl. antager dette for

en egentlig Skilsmisse.— *) Festa-p. 51, S. 371; 54, S. 377.
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- i förste Tilfælde fik Enken sin hele Brudekjöbe.

tore "*odsat Fald maatte hun derimod «Concurrere medCredi.

for s og lide Afkortning i mundr - som enhver Creditor

Fordring, ja der tilstedes Ha ende endog slet intetKrav

” dersom Manden ei engang har ejet gjeldfit saa.meges,

hav *om en Mark af BrudekjöIbesummens Belöb 1. Der

blev, ingen Bestemmelser for det TiIfælde, at Manden

den længstlevende, og det kan derfor vistnok være

v" om ogsaa her det anfö5rte Hensyn er blevet

eie til om Manden ved ÆgteskaHets Indgaaelse har

*rudekjøbesummen gjeldfrit eII er ikke *.

Skifte i Anledning afSkilsmisse syrnes at være blevet

Voretaget af de nærmestboende 5 Börader *. Dette gjaldt

dog kun, naar Ægtefællerne bleve er ige- I modsat Fald

havde Domstolene at afgjöre Sagen *

Om Fölgerne af Skilsmissen for den - der ved sin

Æ-Bröde gav Anledning til samme, el Her som uden lovlig

a) Kaupa-b. 9, S. 41 I. Ganske de sarrara e. neeler fulgtes ved

Executionsretten (feränsdómr) over den Iandsforviste r fredlöse

Mars dis Gods, pingskapa-p.42, s. 126; 3O, -- r ) Hvad de

nær-mere Regler for Delingen angaaer , - - Ol

ggtefællernes Formuesforhold ovenfor ud et-h.

a. s-. 326, 327; jvfr. c. 17, s. 33o. reja o"r paa det forst
ionis - , , -

vnte Sted kan neppe betegne enumerare eogrnatio vel affinitatis
pm33 men derimod Venok at opgjöre

336; c. 53, s. 376.

malat,

ropinguitaten (Oversættelsen),

erellerne Formuesforhold, jvfr. e. 23, s
i - S ov(s. 327) anvendtes heller aldrig for at bevise lægtskab y

y8 åar I en Asseveration , be

phvilket Bevis derimod altid blev fjrt ve S. 30, 50
plv ket ved 2, 3 eller 5 sannaðarmenn 5 jvfr- i t 244,

2g9, 30s.— ) Under denne proces skulde et hedder

254,

Iægge Sagen iflge0, hvor Konen forudsættes at *e. 17 » s. 330, först föres Stevne

af Biskop e d om at hun

- der næst Vidnesbyr - 1- 1. - *

vidner y I ernæst Vidnesbyrd om at Biskoppe tillod Skilsmissen,

Biskoppen, esbyrd om at skilsmisseerklæring har fundet sted,
dernæst. vidne I8

e Skilsmissetilladelse ,

pen given stevnede Manden til
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Grund erklærede Skilsmisse , ere Bestemmelserne uklare.

Det hedder: . Dersom Manden er Aarsag i Skilsmisse, har

hun Ret til sin mundr og sin heimanfylgja.” . Dog kan

hun fordre f” (hermed menesudentvivl heimanfylgja samt

det övrige indbragte Gods), om hun end ikke er berettiget

til mundr”". Og paa et andet Sted: Den af dem, som

Biskoppen tillader Skilsmisse, skal have en saa stor Del

afGodset i Forhold til den anden Ægtefælle, som om

denne uden Grund (forurtalaust”) havde erklæret Skilsmisse*.

Det synes da först at kunne antages, at Skilsmisse paa

Grund af Bröde og Skilsmisse uden skjellig Grund have

medfört de samme Retsvirkninger før vedkommende Ægte

fælle. Dernæst maa det vel antages, at naar Manden

var den skyldige, led han intet særligt Onde, men

maatte ikkun udrede mundr og heimanfylgja, og paa den

anden Side, at naar Konen var den skyldige, maatte

hun böde med Tabet af sin mundr. Derimod kan vistnok

intet udledes af disse Bestemmelser for det Tilfælde, at

der var Fællig mellem Ægtefællerne. Det kan vistnok

ogsaa være tvivlsomt, om der her er blevet taget noget

Hensyn til, om Ægtemanden har eiet Brudekjöbesummen

gjeldfrit ved Brylluppet. Det maa bemærkes, at de ud

viklede Regler omSkilsmisse vistnok i det hele have været

gjældende, ligesaavel naar Ægteskabet oplöstes formedelst

derefter skal föres Vidnesbyrd om Fæstningscontracten, og er der

bleven sluttet Overenskomst om Fællig, Vidnesbyrd herom. Har

der ikke fundet Fællig Sted, skal en Kvid af 5 af hendes Naboer

afgive Udsagn, om hvormeget hun har forbrugt af sine Renter

eller sin Capital, for at det derefter kan bestemmes, hvor meget

hun nu kan fordre.

") Festa-p. 17, S. 329, 330.– *) Forurtalaust, foróttalaust

eller forättalaust betegner uden gyldig Grund, jvfr. S. 377, 153,

157, jvfr. Njáls s. c. 8, Eyrb. s. c. 14; Gulath. L.54(foryft

alaust).– *) Festa-p. 15.
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en, for «Isæsaende Grund, f. Ex- SIægtskab, som naar saadant

skete H fr5Isee en senere indtraadt Omstændighed .

ANDEN AF DEL ING.

- oftHOLDETMELLEM FOR ÆLDRE og nönv,

E-, -holdet mellen Forældre- og Börn er en. Virkning

af Ægteskabet og tillige et Led i Slægtsfjlgen. Ægte

skabet er Udgangspunktet for Ætten, er Ættens Mulighed,

Forell reforholdet er Ættens förste Trin. Dette Forhold

damn er saaledes Overgangsleddet mellem Ægteskab og Æt.

N7 i vide,at Faderen i den ældreTid ofte udsatte sine Börn,

noget «ler ei kan forundre os paa et Culturtrin, hvor man

i haarde Aaringer ofte greb til af dræbe sine Oldinger.

Udlsættelse af Börn fandt Sted i Island indtil ind i det

l lte Aarhundrede*. Kristendommen maatte efterhaanden

fortræerge denne hedenske Skik , og vi Iæse i Kristenr. c.

I = ... Hvert Barn skal föres til Kirke , som er födt, saa

hurtigt det skee kan, hvorledes end dets Skabning er”.

N7 ed at betragte Bestemmelserne i Grågås om For.

hol« i et mellem Forældre og Börn , viI det sees, at vi ikke

hav«e atgjöre med en i et strængt patriarchalsk Princip grundet

Magst .. som tilkom Familiens Hoved over de underordnede

Nedlemmer af Familien. De Rettigheder - Faderen havde

ev er sit Barn og Barnets Pligter mod Faderen ere væsentligen

ikke n det hieste Trin af de Rettigheder og Forpligtelser,

som samtlige Medlemmer af Æten indbyrdes havde imod

hinanden. Ved at afhandle disse Forhold ville vi ikkun

beröre hvad der er eiendommeligt for porholdet mellem For.

ældre og Barn, ikke hvad der er fælles for den hele Æt.

Der gives ingen Bestemmelser til at hjemle, eller til

at indskrænke Faderens Revselsesret over Barnet Ganske
leilighedsvis hedder det, ved at omhandle den private Straf,

5. Erichsen, de expoJ t I4 S 327 2 yfr". 7D fr. F - LJ, y -» y e y y evy 6S3. p 326 ) J I 16 168

sitione infantum Obagved Gunnl. s. ormst ); Rosenving
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det ikke l2 Aar gamle Barn skal underkastes for udövet

Drab: Man skal give ham en alvorlig Revselse med Ris,

saaledes som man vilde gjöre, dersom man var Foster

fader eller Fader, men ikke skal man tilföie den unge

Mand noget Saar (örkuml, mindre Saar)”". Heraf vil man

imidlertid neppe kunne slutte noget om Grændserne for

Revselsesmyndigheden. -

De vigtigste Afvigelser fra de almindelige Regler om

Ættens indbyrdes Rettigheder og Pligter fandt Sted i -

Henseende til Forsörgelsespligten. Idet det var Pligt for

ÆttensMedlemmer fra de nærmest til de fjernest beslægtede,

saalangt Slægtskabet naaede,at forsörge hinanden efter en be

stemt Fölgeorden, var denne Forpligtelse stærkest i Forholdet

mellem Forældre og Börn. Naar Faderen ikke kunde for

sörge sit Barn, kunde han sælge det iGjeldstrældom (selja

i skuld)°. Nöiagtige Bestemmelser omsaadan Gjeldstrældom

og navnlig om Tiden for sammes Varighed, findes ikke;

dog synes det, atSalget er skeet til den, der som nærmeste

Slægtning var pligtig til efter Faderen at overtage For

sörgelsen. Ogsaa stod det i Faderens Magt at sikkre sine

Börn livsvarig Forsörgelse ved at sælge dem i Arvesalg

(selja arfsali), hvorved den, der overtog Barnets livsvarige

Underhold, erhvervede Eiendomsret over Barnets hele

nærværende Formue eller en Del af samme". Vilde eller kunde

Faderen ikke skaffe sine Börn Forsörgelse paa denneMaade,

var det hansPligt, selv at gaae iGjeldstrældom for Börnene°.

Paa den anden Side var det Pligt for Barnet at gaae i

Gjeldstrældom for Forældrene, naar disse ikke paa anden

Maade kunde finde Forsörgelse". Först havde man at gaae

i Trældom for sin Moder, men trængte Faderen mere til

Forsörgelse, skulde man gaae i Trældom for denne; var

") Vigsl. 32, S.63; med Hensyn til örkuml jvfr. Festa-p. 32,

S. 347.–*) Ömaga-b. 1, s. 234.— ) Arfa-p. 22, s. 227.—

*) Onaga-b. 1, S. 233, 231.— ) Omaga-b. 1, s. 232, 233.
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rst gaaet i GjeldstræIdonn for Faderen, ogModeren

dereste - trængte til Forsörgelse, skulde det overlade Faderens

præs -gelse til fjernere Frænder eller til Communen, og

,e, Hi Gjeldstrældom for Moderen
ey

Barnet ff (5

- Sin Fader eller Moder

eller - 5rn eller Afkom maatte man ikke afgive til nogen

gl Frors Grgelse udenfor Landet Gselja af land), med mindre

de laa - de saadanne Feil (lestir), at de formedelst disse vilde

have været ringere i Værdi, dersom de havde været Trælle,

hvill-et nysnævnte Hensyn ei bIev taget i Henseende til

fjerrere Slægtninge 1.

Faderen kunde altid tvinge sin Datter til Ægteskab.

Arnal re. Frænder kunde derimod vel udöve saadan Tvang

mod N1ö , ikke mod Enke, hvis Samtykke var fornödent

mensar- det ei var Fader, der fæstede hende bort°. -

Vi have seet, at Forsörgelsespligten mod Moderen var

en a di «»gs stærkere end imod Faderen. Om Moderen har

ku ra 1a et sælge sine Börn i Gjeldstrældom - eller sælge dem

i Arvesalg,maa derimod betvivles, da Fader altid nævnes, som

«lera . der udöver disse Rettigheder. At navnlig Moder ei

I a - kunnet tvinge sin Datter, der var Enke, til Ægteskab,

manaa. Ibestemt antages efter, de Udtryk - hvorved bemeldte

Metet Hjemles Faderen i Modsætning tik andre Slægtninge 3.

VUD æggte Barn var ikke pligtigt til. at gaa° i. Gjeldstrældom

f«»r Forældrene, og i Conseqvents hermed maa det antages

at ei heller Forældrene have været pligtige til at gaae i

Gjeldstrældom for disse eller have kunnet sælge disse i

Gjeldstrældom eller i Arvesalg, hvorom iövrigt ikke haves

Bestemmelser. Der gives ingen Bestemmelse om, hvorvidt

Faderen kunde tvinge sin uægte Datter til Ægteskab. De

oaalhandlede Regler kunne iövrigt, med Undtagelse maaskee af

den anförte Bestemmelse i Ömaga-b.21, 5-ke antages at have

D Omaga-b. 2l, S. 275, 7 , - 2) Jvf"- er: S, 208-211.

– a) Festa-p. 2, S. 306, – ) Omaga-b- 29, S- 288.
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været gjeldende ogsaa i Forholdet til Börnebörn, hvilket

allerede fölger af deres Orden i Slægtsfölgen". Ligesaalidt

finde disse Bestemmelser Anvendelse paa Forholdet mellem

Stedforældre og Stedbörn”.

I eet Forhold havde det, som vi have seet i det fore

gaaende, Indflydelse paa Ægteskabsrettighederne, omÆgte

fællerne havde Börn sammen, nemlig med Hensyn til

Mandens Ret til Sögsmaal og Böder for Konens Drab*.

Familieeenheden mellem Fader ogSön finde vi udtrykt

i Reglen, at ingen maa afgive Kvidsudsagn for andenMand,

undtagen Fader for Sön eller Sön for Fader, og at Fader

og Sön regnes i Vidnesbyrd for eet Vidne (dette sidste

gjaldt iövrigt ogsaa om to Brödre)". I Forligsformularen

mellem den dræbtes ogDrabsmandensFrænder (tryggðamál)

hedder det: de skulle være saa forligte og enige, som

Fader med Sön, eller Sön med Fader”. Med Opnaaelsen

af den modnere Alder maatte Barnet indtage en mere selv

stændig, sideordnet Stilling i Forhold til Faderen, og det

Baand, der forener dem, bliver det mere omfattende Æts

haand. Sönnen danner en egen Familie, og vi have nu

en Række af beslægtede, der samtlige sammenholdes ved

Blodsbaandet. -

TREDIE AFIDELING.

ÆTTEN.

Indbegrebet af de ved Blodsbaandet forbundne, med

Ætsrettigheder udrustede, Individer benævnes ætt; Ættens

*) Sönnesön tog Arv i 15de Arvegangsclasse, Arfa-p. I,

s. 170, 171,– *) Jvfr. om dette Forhold Baugat. S. 183. Vigsl. 27.

–*) Vigsl. 35, S. 68, 69.—*) Bingskapa-p. 55, S. 142.–

*) bingskapa-p. 55, s. 143, 144.— )Vigsl. 113, S. 169, jvfr.

övrigt ogsaa Bestemmelsen i Vigsl. 27, S. 45. I Henseende til

Arvingernes Forhold til den afdödes Creditorer var der en Forskjel

paa Börn og andre Arvinger; see Kaupa-b. 6, S. 402.
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Medlemmer hedde frændr, Frænder (frændkona, Frænke),

der 15 sæsesaavel anvendes om Forholdet mellem Fader og

Sön =om mellem de fjerneste Slægtninge; Slægtskabet

kaldes frændsemi, ogsaa skuIdIei kr , skuldleikar 1, hoerur,

hrey ruar * 5 Ibeslægtet hedder skyIdr. o. s.v. Den nærmes,

Slægtrains betegnes ofte ved Udtrykket nånasti nr.

Es enævnelserne for Slægtskabsforholdene i den op- og

med stigende Linie (sonr, sonarsonr. faðir, föðurfaðir o. s. v.)

have intet eiendommeligt”. Mere Opmærksomhed fortjener

Betegnelsen afSlægtskabet i Sidelinien- I det Benævnelserne

for fasrste og andet Led i Sidelinien, Brödre ogSödskende.

horra (bróðir; broeðrungar, d. e. Brödresbörn, systkinasynir,

Broders og Sösters Börn, systrungar, Söstresbörn) ere de

sarranne , som vi finde i de norske Love, har Grågås

derirra od eiendommelige Benævnelser for de fjernere Led i

Sidlelinien, nemlig næsta broeöra for DNæstsödskendebörn,

anmara broeðra for Næstnæstsödskendebörn , og priðja broeðra

for Beslægtede i femte Led. Beregnet efter Slægtskabsled,

efter canonisk Beregning, er Fölgerækken denne: 1) bróðir,

I ste Led; 2) broebrungar o. s. v., 2det Led; 3) næsta

broeöra, 3die Led; 4) annara broeöra, 4de Led; 5) priðja

Ibr«Deöra, 5te Led. Graderne i den ulige Sidelinie betegnes

ved Gmanni) nånari enn, firnari enn , Ger Mand) nærmere

end, fjernere end; t. Ex. manni nánari er" annara broeðri.

Ved at betragte disse Betegnelser - vil man ikke let

kunne undgaae at betragte dem som Genitiver, der, ved en

5I 2ur og miga II,Boi, o3. Jvfr-dtrykkene ættar

m5t (to Personers) Ætsmbde, 1, 319, 321, og *" sler, S. 191;

sijar, der oprindelig betyder slægtskab, bruge” i Grågås altid om

svogerskab.— ) Det i foregaaende Note nævn"* Udtryk kyn synes

S- 275 at betegne Descendenter, eller blot er,

er at er vise nr. 9:” ,
22S.er: magt m, 12, samt ”, ”: ”

- 5 » 246, 285, 293, 300, 310, 345, o- * ”*vnelser dannes Maskulinform, næsta bræöri, 9- * V,
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Ellipse, maatte betegne Börn af næstir broeðr, af aðrir

broeðr, af priðju broeðr", paa hvilkenMaade Södskendebörn,

Næstsödskendelbörn og Næstnæstsödskendebörn maatteengang

have været, om ei betegnede, saa dog tænkte. Ordet broeðr

maatte da idisse Forbindelser, uegentligen, skjöndt vistnok

ei aldeles unaturligen, have betegnet de beslægtede paa

begge Sider i Sidelinierne. Herefter vilde imidlertid næstir

broeðr (= broeðrungar), aðrir broeðr og priðju broeðr, for

staaede ligefrem efter Ordene, betegne beslægtede i förste,

anden, tredie Sidelinie, hvorimod disse Benævnelser, efter

vor Beregning, betegne 2det, 3die og4de Led i Sidelinien.

Vi maatte, med andre Ord, have ventet, at Rækken havde

været: bræðr (lste Led), næstir bræðr eller ogsaa aðrir

broeðr (2det Led), priðju broeðr (3die Led). I Forbindelse

hermed maae vi henlede Opmærksomheden paa Bestem

melserne om Maaden, hvorpaa Slægtskabet beregnes. Knè

runnr (egentlig Knæafstamning) er Udtrykket for Rækken af

de paa hinanden fölgende Led, d. e. Linien; knè(Knæ) betyder

Led, navnlig i etTræ°, og bruges i de norske Love i Be

tydningen af Slægtskabsled. Naar det nu hedder: det er

knèrunnr, at tælle fra Södskende (at telja frá)”*, og paa

et andet Sted man skal for Domstolen tælle”Slægtskabet

mellem den trængende og den forsörgelsespligtige, og be

gynde ved Brödre (heja upp at broeðrum) eller Söstre

eller Broder ogSöster, og tælle siden Liniernepaa begge Sider

(telja siðan knèrunnu), indtil man er kommen til de to paa

gjeldende Personer”, saa er det vistnokunægteligt, at disse

1) Naar der i Baugat. S. 184 samt i Ölafs s. h., udg. 1819,

S. 54 forekommer næsta broeðrungr, da tör man neppe bygge noget

paa denne, udentvivl ved Forvanskning opstaaede, Form; at Ud- "

trykket findes i Öl. s., afgiver iövrigt et af de flere Argumenter

for at denne Saga ei er forfattet i Norge. – *) Jvfr. ogsaa

om Sammenföiningsvinkelen ved Toften paa en Baad, Snorra Edda,

den Arnamagn. Udgave S. 584.– *) Arfa-p. 1, S. 171. —

) Ömaga-b. 7, S. 253, 254. Jvfr. som andre Steder, hvor der



D - N 1st ANDskE FAM i 1. 1 s e er erten en ta s. 953

tyders-- nærmest maae lede til at antage,atman ikke har regnet

ska--«er de med, men derimod begyndt med Södskendeb5rn

og regernet dem for förste Led- Denne Mening bestyrkes

,, Bu-le lidet ved de omhandlede Benævnelser for Slægt

skals- 1eddene i Sidelinien, idet næstir, aðrir, priju broer,

eller rettere næsta broebra o- s- v. , först under denne

For ansætning faae deres naturlige Betydning Vi troe

saavedes at maatte antage - at den saakaldte germaniske

Corkamputation af Slægtskabet, hvorefter Södskendeb5rn he.

regnedes som förste, Led i Sideliniern , har været anvendt

ogsaa i Island". VedSiden af de omhandlede Benævnelser

ar-v-seradesi een Materie,omÆgteskabsforhudene, Beregning af

siægtskabetvedTal (5te,6teMand, o.s.v-)*. Detkanikkevære

tvivlsomt,at hine Betegnelser ere de ældre, hvilket kan sluttes

besternmes, at man skal begynde at tæIIe ved Chefja upp at) Söd

skeradie, 5ingskapa-p.6, S.28, Festa-p- 19, s. 20.

* D DenneMeninger ogsaa udtalt afschlegel, e-CXIX, og Rosenvinge

II, 14s, derdogikkun anføre Festa-p.c.1Osom Bevisfor denne Anskuelse.

-vfr-iovrigtmed Hensyntilden omhandledeBeregningsmaadeSachsensp.

M, Es = in deme hovede is beseeiden man unde vir to *nde; indes halses

lede die kindere;–ungetveider bruder kindere de stat an demelede,

dæaw- sculderen unde arm to samene gat; also dut die süster kindere;

«ait is de irste sibbetale, die man to magen reseret 9. s. v.; jvfr.

«ogsaa c. 2. e. xxxv, v. 5.– fratres auas "dan truneus, ex

1ua o ceteri ramusculi oriuntur , existunt- Med Hensyn til spbrgs

anaaalet, om denne Beregningsmaade maaskee har været den oprinde

lige i hele Norden ville vi henlede opmærksomheden Paa et i denne

Henseende maaskee ikke betydningslöst sted i ridival. Kr. R. I,

SO om Ægteskabsforbud: Nú skal telja frændsemi beirra i Vta

1km , ok takiat vilda. En at trændieir teli 111 ° ***Vas
Jvrr- ogsaa Gulath. L. c. 24, hvor de pleonastiske udtryk at sjaunda

sme ok sjaunda lið, at fimmta knæ ok fimmta Iið (efter canonisk

*egnemaade) muligen kunde söge sin Grund i en vaklen at Be

*ydningen af Ordet kne; jvfr. ogsaa Kong kauds eng. Kirkel. c. 15;

*ee Rosenvinge I, 148 Not, , 2) Her ,vendtes neppe den ger

*niske Computation; see Festa-p. 4 , Not. I 5 Rosenv. I, 148,

Not. c. 3 jvfr. dog Schl. S. Cxx. -
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saavelafhine elliptiske FormersCharacter. som af ne:

vendelse i alle andre Materier end netop den Aaer

og navnlig ogsaa i det, utvivlsomme Tegn paa d Tal i

bærende, Afsnit Baugatal, medens ;esse, kkelige

Materien om Ægteskabsforbudene finder sin ti rae

Forklaring i, at disse vare affremmed ere
derhos strakte sig længere, end der gaves Benævne s

Ligesom Sproget kun havde Benævnelser for s æg -

skabet indtil Sideliniens 5te Led (efter romersk Beregning

10de Grad), saaledes kan det ei betvivles , at dette har

været fra gammel Tid den virkelige sægtskabsgrændse
alle Ætten vedrörende Retsforhold. Cdtrykkelig er denne

Slægtskabsgrændse ved priðja bræbra kun sat er For

pligtelsen og Rettigheden til Frændeb5der for Dral, 3 samt

for Forsörgelsespligten efter de ældre egler om samme i

cod. reg.*. At Grændsen imidlertid har være den samme

ogsaa i de övrige Retsforhold, med Undtagelse ar Materien

om Ægteskabsforbudene, fölger udentvivl dels, r, den vigtige

gelses

denen,

dels af det fælles Princip i den Orden, hvorer, 4Ettens Med.

lemmer kaldtes til Udövelsen af de forskjellige

og Forpligtelser, og for hvilken en Tye

ArveretsVedkommendederaf, at slægters gen for Forsair

pligten ellers i eet og althenholder sig til Arvegangsor

Rettigheder

Puls er at söge i

Slægtsfölgen for det andet af de omhandlede Retsforhold.

Forpligtelsen og Retten til Frændebsider r, Drab. som

") Baugat. II, 172, 173, pingskapa-p. D7, S. 15s.

27, S. 285 Not. Det hedder endog med Hensyn tily -- - g -

da er der Slægtskab, naar man er prisja, broeðra

- 2) Omaga-b.

denne Materie -

eller nærmere,

ete Tilkjende

dnorske Mand

eres Frænder,

lægtede. Ar

mere end Intesta,

kan ne

beslægtet”, Omaga-b. 7, S. 246.— *) Jvfr. den indire

givelse med Hensyn til Arv i Arfa-p. 6, s. I88.

og svenske og danske kunne her tage Ar, efter d

som ere priðja bræðra med dem eller nærmere, bes

Stedet i Kristnis. c. 6, S. 38, hvor Slægtninge fjer

bræðra og nærmere end priðja bræðra omtales , PPe noget

med Bestemthed udledes om Slægtskabets "dstrækning Paa den der

omhandlede Tid. - -
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antsy« 1«e - gjelder en forskjellig Regel om Slægtfölgen for For.

grge1= e=Pligten efter en nyere Bestemmelse; ifölge denne,

der L-kul findes i cod. arnam. ,, er Slægtskabsgrændsen ind.

gerer-I-et til den ulige Sidelinies 4de og5te Grad", hvilken

Bes terrammelse synes at være givet samtidig med og vistnok

i Arledning af de indispensable Ægteskabsforbuds Indskrænk.

ninge til samme Slægtskabsgrad GI 2 16-1236)2.

yForuden med Hensyn til SIægtskabets Udstrækning,

far, at ogsaa i andre Henseender en Begrændsning af Ætten

sta. Saaledeshavde i den ældreTid uægte Barn–launget

irra . Maunbarn, úskirborinn, eig i skirgetinn–kun ringe Del i

Ætsrettighederne. Til uægte Hmenregnedes ogsaa Barnet,

auer- var i Moders Liv för BryIIuppet”, og ligesaalidt fandt

iæ5-v-rigt nogen Slags Legitimation Sted af uægte Börn *.

I de egentlige Frændeböder for Drab tager uegelmuren sin

inssen Del, derimod vel i en Tillægsbod til disse, i hvilken

tillige deltageStedsön og de nærmest besvogrede samtTræl

kvindesSön, mendenuægte Sön danner her een Classe med

denne sidste, med hvem han altsaa, derse" de begge ere til,

rmaa dele sin Lodi Boden . Desuden skulde ldnbarnet for

sesrges af Faderen og dennes Æt". Fore efterhaanden fik

«det uægte Barn Del ogsaa i de övrige Æterettigheder og

som Fölge deraf, de dertil svarende rer Frem

stillingen af Stadierne i denne, nepPe * * en
eensformige, Udvikling, vil rettest finde sin under

de forskjellige Materier i det fölgende- p VI

her opkaste det Spörgsmaal, om de der

Ætsrettigheder have tilkommet samme til r d 38016

Moderens og FaderensÆt, eller alene Forhold til Faderens

–2

*) See det ovenanförte Sted, (Ömaga-b- 27 3.
S*- S. 399, 310; Kr. R. e. 44, s. 164. – s) ere: rer

- *) Festa-p.45, s.361 omhandler navnlig * * 237; 22, S.277

hold. – *) Baugat. S. 183.– ) Ömaga-b- 3, s- 1) 7

*4, s. 299, 300, 301, Festa-p. 56, s. 382.
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Æt. Ikke lidet taler vistnok for denne sidstnævnte Mening.

Det maa bemærkes, hvad iövrigt i det fölgende nærvere v\

blive udviklet, at Leiermaal betragtedes som en Kvindens

Æt af Forföreren tilföiet Fornærmelse. Fra dette Synspunkt

kunne vifatte Bestemmelsen om, at Lönbarnets Forsörgelse

skal paahvile Faderen , , om han end ikke har formuere, -

(sè uauðigr), samt Faderens Æt (eigu ipau i föðurætt at

hverfa til framfærslu)", idet man har fundet, at Faderer,

var nærmest til at bære Fölgerne af sit delietum 2 . Naar

nu saaledes Moder og Mödrenefrænder bestemt fritages

for Forsörgelsespligten, synes vistnok den Forbindelse,

som denne Ret staaer i til navnlig Arveretten » Værge

maalsretten o.s.v., at maatte gjöre det ikke usandsynligt,

at det uægte Barn er blevet anseet sonn Modere, Familie

uvedkommende, og alene hörende til Faderens Æt, ogsaa

i de övrige Retsforhold, foruden Forstrgelsespligten. Herfor

taler fremdeles, at den uægte siges at være . ætt”, naar

Bevis er fört for Paterniteten, men .ilke kommen i Æt

saalænge det endnu ei er bevist, hvem Faderen ers. Endelig

fortjener den Bestemmelse vistnok OPmærksomhed, at dersom

en Mand bliver dræbt, som ikke er ved lovmæssigt Bevis

kommen i Æt, da tilkommer Moderfrænde,

maalet, og Drabsböderne, og paa samme, IMaad

holdes med Arv”*. For den modsatte Mening tale rigtig
nok derimod dels den Omstændighed , ,, Fædreneætt Se

e - - Gens

Forsörgelsespligt udtrykkelig” begrændses ved den

16de Aar, Börnealderens Ophör °, efter hv

nærmeste Slægtning” (altsaa Mddrenefrænde

Drabsögs

e skal for.

uægtes

ilken Tid ..den

r indbefattede)

") De nysanförte Steder, Ömaga-b. 3, 22, 34.C

Synspunkt er det vistnok tvivlsomt, om Faderens

kan betragtes som en Barnet tilkommende -4ftsret.

45, s. 361; Ömaga-b. 34, S. 299; Vigsl. 71, s

71, s. I 13.–*) Ömaga-b. 3, S. 237; 22

s. 382. – ) Jvfr. Omaga-b.5, s. 243.

--, D See Festa-p.

- *) Vigsl.
» S. 277, Festa-p. 56,
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skal ---«ertage Forsörgelsen, dels at der paa et Sted findes

forud =- - at (tidligere avlet) uægte Barn kan have Ret

til I eiermaalsbod af Moderens Forförer", dels Bestem.

at forsörge sin Fader

uafgjort, om det muligen

nae, tæe kunne antages, at uægte Börn först efterhaanden

re suevne stedede til Ætsrettigheder i Moderens Familie.

Endvidere er det vistnok tvivlsomt , om ikke Kvinden op

ina-mig har været uden Ætsrettigheder.

melse ra om den uægtes Pligt

og vT., der”. Det maa lades

Ligesom saadant

sterrerner med Familiens krigerske Aand, saaledes er ogsaa

k,5 - duen med een Undtagelse * udelukket fra Deltagelse i

Fraer, deb5der for Drab, ligesom ogsaa fra Sögsmaalsret *,

og ved de Retsforhold, hvori hun har Del, udelukkes hun

i Slægtsfölgen altid af den i samme Grad beslægtede

NI-arra. Endelig maae vi her anfGre Bestemmelserne

orr- visse Personers Udelukkelse fra Arveretten, hvilken

uDa elukkelse udentvivl, ialfald i flere af disse Tilfælde,

Hmaur udstrakt sig til ogsaa de ivrige Ætsretsforhold.

IF«»runden de forskjellige Tilfælde af denne Art, der ere

omma handlede i det foregaaende i Materien om Ægteskabs

Haira dringerne", gjaldt saadant om den vanvittige (heimskr),

) resta f. 56, s. 3s2.— ) Baugat- s- * - ) Onaga-b.
29, s. 288. saavel denne Bestemmelse , so” den næstovenfor an

forte, ere sandsynligvis fra en yngreTid- 4) Moder kunde være For

mynderfor sin Datter; ellerstilkom ogsaa pormynderskab for Kvinder

ikkun de mandlige Medlemmer af Ætten-- 2 Ovenfor S.222-224.

Hertil hore Bigamibörn, Börn af trods geistlighedens Forbud ind

gaaet nyt Ægteskab, af Ægteskab i de rorbudne Grader, Börn af

-Ægtefæller der ikke ved Brylluppet eiede 12o Örer Gher gaaer Be

stemmelsen rigtignok ud paa Udelukkelse fr” Forsorgelsesretten),
Barnet af den vanvittige, eller den sOaarige en der uden

nærmeste eventuelle Arvings samtykke indgik e at, af fri

Mand eg Trælkvinde, (saadant Barn hedder nrisumer. avlet i Krattet),

af den frie Kvinde og Trællen, som hun hav" frigivet for at ægte

-
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der ikke veed, til hvilken Side Sadelen skal vende paa

Hesten, eller om han selv paa Hesten skal sidde forlænds

eller baglænds", om Betleren, der af Ladhed (ámennska)

flakker omkring fra Gaard til Gaard (göngumenn)*, om

Börn, födte paa Betleri (á verðgang), om end Forældrene

ikke vare skyldige i Ladhed*, endelig om den fredlöse

Mands Barn (saadant Barn benævnesvargdropi, Ulvedraabe)

saavelsom ligeledes det af den fredlöse Kone undfangede

Barn (bæsingr, avlet i Baas)*. Medens norske Mænd og

danske og svenske af de tre Kongers Riger, hvor vor

(Islændernes)Tunge er” (danskir eða sænskir eða norroenir,

ór peirra konunga veldi priggja, er vár tunga er) havde

Ret lige med Indlændinger” til Arv, for deres her”(i Island)

döde Slægtninge saavelsom til Drabssögsmaal ogDrabsböder

efter disse, tilkom disse Rettigheder af andre Udlæn

dinger”, Folk af alle andre Tunger, end den danske

Tunge” (af öllum öðrum tungum, enn danskritungu), alene

Fader, Sön eller Broder til den afdöde, og dette dog kun,

dersom de för havde været i Landet, og den afdöde da

havde kjendtes ved dem". Ifölge en ved en senere Lov

ophævet Bestemmelse berövedes Arveretten Kvinder, der,

ham (Barnet hedder da hornungr, avlet i Krogen); see Arfa-p. 4,

Festa-p. 12. I nogle af disse Tilfælde var Barnet ikkun udelukket

fra Ætsrettigheder i Forhold til den ene af ForældrenesSlægtninge.

*) Arfa-p. 3, S. 175; jvfr. den foregaaende Note om en saadan

vanvittigs Börn.— *) Arfa-p. 8, S. 192; 19, S.224; jvfr. Ömaga-b.

35, S. 301.–*) Arfa-p. 4, S. 177, 178; 20, S. 225, 226; i

Ömaga-b. 35, S. 301 bestemmes det, at Börn af lade Betlere ikke

have Krav paa at forsörges af Frænderne. Disse Ætsrettigheder

erhvervedes dog ved at Barnet tog fast Ophold i en visTid, hvorom

Bestemmelserne for de to omhandlede Rettigheder ere forskjellige.

– *) Arfa-p. 4, S. 178. – *) Disse benævnes i Grágás várir

landar, islenzkir menn, Arfa-p. 6, 13, 16, 17 o.s.v., Landabr-p.

71; Kristenr. 42, o. s. v.– *) Arfa-p.6, S. 188, 189; 18, S.224;

vigsl. 37 s. 71,72. - -
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skjulte «I eres Barnefödsel, eller angav en urigtig Barnefader,

eller I» egesik Blodskam i de nærmere Grader 1. Endnu maa

anföres «den Bestemmelse, at aldrig skal man arve den, som

man ha ar «dræbt, eller til hvis DraHo man er physisk eller

psych«»1 ogiskAarsag(ræðr bana framkominn). Iövrigt gives

Regelera - ... Barn er arvedygtigt, dersom det kommer levende

til verden (i ljós) og Mad kommer i Mund" (kommer

ned” . «eod- arnam) 3. -

Foruden adskillige mindre væsentligeVirkninger, navnlig

med Hensyn til Recusabilitet som Dommer, Kvidsmand,

Vidrae * , samt som Ægteskabshindring, medförte Blods.

baaradlet Ret til Arv,Værgemaal, Formynderskabfor Kvinder,

til sæ5gsmaal, Hevn og Böder i visse Tilfælde, samt paa den

anders side Forpligtelse til at betale Böder i visse Tilfælde, og

Rorsæ5rgelsespligtmodtrængendeSIægtninge- Efter den Orden,

hvori ÆttensMedlemmer kaldtes til Deltagelsc i de nævnte
Rettigheder og Pligter, samle disse sig i fölgende Grupper: a

a. F«orpligtelse og Ret til Frændeböder for Drab; b, Ret

til Aurv, Værgemaal,Leiermaalsbod, Drabs bod; Forsörgelses.

»ligst 5 c, Formynderskab for Kvinder og Sögsmaalsret for

Lei«errmaal; d, Ret til Sögsmaal for Drab og for Fornærmelse

mod dasd Mand; Ret til Hevn for Drab ”- For disse for

skjellige Reguleringer af slægtfölgen ligger stedse det samme

Princip til Grund, der ikkun — naar fraregnes Slægt.

*) Arrap. 23, s. 22s (eed. armam.); Festa-P 4, s. 84s Not.

Geod. reg). — ) vigel. 71, s. 113.– *) Arre-P, 4, s. 177;
AS, s- 223. Ibvrigt bemærkes, at naar en fredlds kvinde var frugt

*amaelig, betragtedes hun som fredhellig og pkunde navnlig ustraffet

*nderholdes; dræbte man hende, paadrog man sig to bruger,

Festa–p. 48, S. 364, Vigsl. 35, s. 69. – *) Næsta brer (3die

Led) kunde ryddes af Domstolea eller Kviden 5 som Vidne kunde

Fader, Broder, eller Sjn forkastes; ipingsk-P- 6,

*) Af en særegen Art er Retten til Hevn for reiermaal,

e - Fj

*rmaere Slægtninge tilkom lige Adgang uden ,abyrdes Folgeorden

1849. 19

16, 55. –

hvortil visse
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skabsordenen for Forpligtelse og Ret til Frændeböder

for Drab, der paa en Maade kan betragtes som Skelettet

eller Kjernen til de övrige – modificeres derved, at enten

Kvinden havde Del i Ætsrettighederne, eller Ægtemanden

i hendes Sted eller endelig at hverken hun eller hendes

Mand kaldtes til saadan Deltagelse. Iövrigt betegner denne

forskjellige Orden neppe nogen gjennemgribende Forskjel

i Institutionernes Væsen. Vi troe at en saadan dybere

gaaende Forskjel snarere vil være at söge i, paa den ene

Side, Ættens Medlemmers Rettigheder og Forpligtelser

mod hinanden indbyrdes, paa den anden Side, deresRettig

heder og Forpligtelser mod den fremmede, der træder i

Rapport til Ætten, og vi ville derfor skjelne imellem: a,

de Ættens Medlemmer indbyrdes vedrörende Retsforhold

(Arveret, Værgemaalsret, Forsörgelsespligt, Formynderskab

for Kvinder) og b, Ættens Rettigheder ogPligter i dens For

hold udad til (Sögsmaalsret, Ret til Hevn, Forpligtelse og

Ret til Böder)".

I. Ærrens medlemmen 1 menEs INDBYnpEs Fonhold.

A. Arveret.

Arven, den afdödes Efterladenskaber, benævnes arfr,

ogsaa erfð; det sidstnævnte Udtryk betegner dog fornemmelig

successio, hvorfor iövrigt ogsaa haves Udtrykkene arftaka,

arfekja; at arve hedder at taka arf° ; Arvingen benævnes

erfingi, arfökumaðr, hvilke Udtryk ogsaa hyppigen anvendes

om den nærmeste eventuelle Arving, ogsaa arfi; skaparfi

*) Schlegel har kun gaaet nærmere ind paa tvende af disse

Materier, Arveretten, S. CXXVIII-CXXXIII, og Værgemaal,

S. CXXIII-CXXIV. De bvrige af os opstillede Retsforhold har

han enten ikke omhandlet, eller ikkun berört med nogle Ord; For

sörgelsesmaterien er navnlig senere bleven afhandlet af B. Einarsson,

S. 347-353.– *) Dette Udtryk bruges ogsaa om den, der tager

en Arv i Besiddelse i rette Arvings Fraværelse; see Arfa-p. 17, S.220,

221, 18, S. 224 samt c. 6, 13, 14, 15, o. s. v., jvfr. iövrigt

ogsaa Arfa-p. 4, S. 179.
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beteg r er rette (undertiden even tunei) Arving; Arveladeren

hense-- ress ved Omskrivning, så .. er maðr á arfeptir at taka;

Udtrs-H < et arfgengr, arvedygtig, kan endnu bemærkes. Be.

tingen =«erne for Arveretten have vi alt i det foregaaende

omharn« i let - forsaavidt samme kunne antages at have haft

Betsy dirming ogsaa ved andre Ætsrettigheder. Specielt med

Herms syvn til Arveretten have vi ikkurs at anfjre Bestemmelsen

om at Skyldtrællen ikkun kan arve levende, ikke livlöse

Thras-, *, en Forskrift, hvorved undentvivl har været tilsigtet

at forhindre Jordegodsets Overgang tiI fremmede.

Arvegangsordenen er fölgende”- I. ÆgteSön. 2. Datter.

3- Fader. 4. Broder paafædrene Side (samfeöri). 5. Mod,

6. Samfædre Söster. 7. Broderpaa mödrene Side (sammebri)

8 sammödre Söster. 9. Uægte Sön *. 10. Uægte Datte,

\l 1 - Uægte samfædre Broder. I 2. Uægte samfædre Söster.

I 5- VUægte sammödre Broder. I 4. Uægte sammödre Söster,

... Efter fjernere beslægtede Mænd kaldes ægtefödte til Arv.

I 5.- Farfader og Morfader, Sönnesön og Dattersön. 16. Far.

man D «der , Mormoder, Sönnedatter, Datterdatter. 17. Far.

br«D«ler , Morbroder, Brodersön, Sösterstin. I8. Farsöster,

DMT ersöster, Broderdatter, Sösterdatter- Ere ikke disse

TNT ænd” hedder det derefter da skulle Södskendebörn

Groeörungar ok systrungar) tage Arv til lige Dele (jöfnum

radium), med mindre een Mand er ar Moderæt eller

Faderæt, men flere paa den anden Side, da tager hin halvt

aod disse. Nu lever der ingen af de Mænd, da arver

T-– –--

”D Arfa-p. 17, s. 221. – 2y Arra–p- , s. 170-172. –

-sön skal tage Arv efter sin Fader og Moder fribaaren og

*rvedygtig (ægte). Nu er ikke sin til, da skal Datter. Da skalp

” *- v- - ),som niende Mand skal Arv tage uægteson, og næst

sy

ham *ægte Datter". — ) I. A. M. 347 phedder det efterat disse

ls Classer ere opregnede:

til *rftöku fjålsborenna ok

* en bedre Orden, og tildels

r gaIIt hinn ninasti niðr
baðan frå, er åV*8n e) Det fölgende findes

gengra. - -

; eod. reg- , men er ei

19*
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den nærmeste Slægtning, som er fribaaren og arvedygtig.

Nu ere begge ligenær, Kvinde og Mand, da skal Mand.

Lige skal Arv skiftes mellem alle Linier; men det er Linie,

at tælle fra Södskende. Dersom Kvinder ere nærmest, da

er der ogsaa Delingsarv mellem dem”.

Det maa bemærkes, at forsaavidt det her hedder, at

efter Farsöster, o. s. v. skulle broeðrungar og systrungar

arve, og derefter den nærmeste Slægtning”, saa maa uden

tvivl herved, saavel ifölge selve Ordene som ogsaa efter

AnalogienafSlægtsskabsordenen efter Baugatalfor Retten til

Frændeböder for Drab, være simpelthen ment, at efter

18de Arvegangsclasse kaldes Sidelinierne til Arv, först

2den Sidelinie (Södskendebörn), derefter 3die, o. s.v. indtil

5te Led, Slægtskabets Grændse '. Hvad dernæst angaaer

Principerne og de nærmere Regler for Arveordenen, er

det for det förste vistnok allerede af det citerede Sted klart,

at Classerne 9-14, i hvilke uægtefödte kaldes til Arv (for

övrigt efter samme Principer som ægtebaarne) ere skudte

ind i en senere Periode. Afseet fra dette saaledes op

rindeligen for Systemet fremmede Element, finde vi i Arve

ordenen fornemmelig tre bestemmende, tildels med hinanden

combinerede Principer, nemlig Grad, Kjön,samtAgnations- og

Cognationsforhold. Gradprincipet, Hensynet til Antallet af

de mellemliggende Födsler, gjelder dog kun til 18de Arve

classe, der naaer til midt i tredieGrad, hvorefter derpludselig,

med Udelukkelse afde i bemeldte Grad beslægtede Ascen

nöie anfört i Udgaven: paðan frá er ávalt enn nánasti niðr til

arftekjo. Nú ero fleire menn jafnnánir, peir er taka eigo, på skal

jafnt skipta i knèrunna alla; en pat er knèruðr, at telja frá syst

kinom. Ef jafnnienn er karlmaðr ok kona, ok skal karlmaðr ivalt

partaka. Efkonor eroninastar, ok er parokdeildararfrmeð beim”.

*) Schl. S. CXXX forklarcr , broeðrungar” ved consobrinorum

fili, istedenfor consobrini. I Oversættelsen, samt hos Dahlm. II,

257 er bræðrungar og systrungar opfattet generelt om ,Agnater

og Cognater”, hvilket neppe har meget for sig.
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derater C"35 Descendenter (Oldefader . Sönnesönsön), gaaes

over- til Sidelinierne , hvilke derpaa efter hinanden ald,

til A-rv uden noget Hensyn til Grad. Gradhensynet mod.

feeres desuden ved at Börn gaae foran Forældre og at sig.

sker ane gaae foran de övrige til 2den Grad hörende Frænder, og

paa eet Punkt gjennembrydes det af Kjönsprincipet, idet

M1, en er viger for samfædre Broder. Interessant er Virk.

mira grgen af Hensynet til Kjön og til Agnation. Kvinde

alar-ra er aldrig een Classe med Mand , men kaldes til Arv

i raseste * Classe efter den lige beslægtede Mandsperson.

der rme Regel gjelder igjennem hele Arveordenen. Hensynet

til Asgnations- og Cognationsforholdet har imellem den afdödes

sæ5«lskende en lignende Virkning som Kjönsprincipet, idet

unernalig Södskende paa fædrene Side udelukke dem paa

rn 5 drene Side, ja Kjönsprincipet maa her endog vige,

idet samfædre Söster gaaer foran sammödre Broder. Om

NVirkningen af det omhandlede Princip forövrigt have vi

ikl-uan den Tilkjendegivelse * ved I 9de Arveclasse (2den

Sidelinie), at Arven skal deles i to Iige Dele mellem dem,

der ere af (den afdödes) Faders Æt og dem, der ere

af Moders Æt. Naar hensees tiI. at med Hensyn til

Frændeb5der for Drab et constant Forhold, imod ;,

stedse var det gjeldende imellem Agnater og Cognater, SOl

i Sidelinierne, saaledes ogsaa i de nær"* Classer, saa

feiler man neppe ved at antage at i Arveretten hint For

*) Disse og fjernere Ascendenter og Descendenter have saaledes

slet ingen plads i Arveordenen. Herved maa "v være seet
til disse Slægtninges mindre vigtighed for Ætten med Hen

til Haandhævelsen af dennes Ære og rorsvar. en- ) Med

Undtagelse af, at samfædre Broder, som anrørt, stilles imellem

Moder og Fader. – *) Dette fjlger udentvivl bestemt ar det

*veneiterede sted af Arfa-p. 1, navnlig efter" cod.

reg- 5. Schl. S. CXXX har antaget, at e" undtage SG

med Hensyn til 2den Sidelinie, jvfr. derimod p. Einarsson, S. -

Hh en

syn

- ") vfr. det citerede sted Arfa-p. 1, s- p 7 1.
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hold, Deling til lige Dele, er traadtistedenfor detmed Hensyn

til Frændeböderne gjeldende Forhold, ei blot i 2den Side

linie men ogsaa i de övrige Arveclasser, hvor Agnater og

Cognater kaldtes tilsammen til Arv". Det er, da enhver

Antydning af det modsatte fattes i Baugatal, sandsynligt, at

Agnationsforholdet ikkun er blevet bestemt ifölge Kjönnet

af den med den afdöde nærmest forbundne Slægtning

(Moder, Datter) og at derfor f. Ex. Næstsödskendelbarnet

paa (den afdödes) fædrene Side, der gjennem sin Moder

er beslægtet med den afdöde, ikke derfor, med Hensyn til

Arvedelingen efter denne, henregnes til Cognaterne2. I Lig

hed med Agnationsforholdets Indflydelse paa Arvedelingen,

saavelsom navnlig ifölge Analogienfra Baugatal, hvor saada,

bestemt er udtalt”, maa det antages, at de i Arveelasser,

15-18 ved Siden af hinanden opstillede Slægtninge af lige

Grad i den op- og nedstigende (enten Sidelinie elle, lige)

Linie, have inden hver afClasserne udgjort Partier, hvem

lige Lodder ere tilfaldne, uden Hensyn til Antallet af de

til hvert Parti hörende Personer (6 Brodersfinne, t. Ex.

toge da tilsammen ikke de ; Dele af Agnatlodden

Arveclasse imod Farbroder, men ikkun Halvdelen).

ledes blev, hvilket udtrykkelig er beste SS 1 m -

Arven delt lige rne lige senere
unuer,

Hensyn til Personernes Antal *.

i 17

Lige

uden

*) Herfor taler ogsaa Omaga-b. 34 » S. 801 y

generelt om ,Faderfrænder” og Moderfrænders».

iövrigt let, at man ikke ganske kan isteden

Cognater sætte fædrene og mödrene Frænder.

*) See det ovenciterede sted Arfa-p. 1:

alle Linier”; Baugatal, S. 176: ,L

hvor der tales

T *). Det sees

for Agnater og

Li - *) s. l76. –

*ge skal Ar, deles mellem

ige skal Ar
v *V gaae 5 • -(knèrunna), om end een Mand er i een Linie S alle Linier

- y

anden.” Til denne Regel sigte Ordene Arfa-p l "en mange ; Gn

ere de nærmeste, da er der og Delingsar, (didar Kvinder

") mellem den,
em”.
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Vi have bemærket, at Classerne 9-14, i hvilke uægte

Börn og Södskende kaldes til Arv, maae antages at være

senere indskudte i Arveordenen. Man synes at kunne

paavise i selve Grågås flere Stadier i uægtefödtes Arveret.

Oprindeligen tog i Lön avlet” Barn ingen Arv; fra denne

Periode skriver sig Udtrykket om den uægte ikke avlet

til Arv”(eigi til arfs alinn”) og omvendt om den ægtefödte

til arfs alinn”, og arfgengr” sant Reglen den Mand

er ikke arvedygtig, hvis Moder ei er kjöbt for Brudekjöbe

sum”°. Den anden Periode finder man udentvivl Spor til

i Ömaga-b. 34, S. 299: (om man end ikke er til Arv

avlet), skal man tage Arv efter sine Forældre, dersom

ingen lever af de Mænd, der skulle tage Arv (til arfs eru

taldir) efter Lovene”. Det tredie Stadium finde vi i den

ovenfor fremstillede Arveorden, hvorefter uægte Börn og

Södskende stedes til Arv næstefter ægte Börn, Forældre

samt Södskende °. Der tilföies i Bestemmelsen herom

at dersom Slægtskabet er fjernere, arve kun ægtefödte

Personer *. Trods disse Udtryk findes der dog endnu et

) see t. Ex. s. 170, 171, 172,225, 229, 299, 305, 339; II,

S. 66, 68.– *) Arfa-p. 3, S. 175.– *) Det synes klart, at Be

stemmelsen om uægtes Arveret i Arfa-p. I er et Uddrag af den

Lov om uægtes Ætsrettigheder i det hele, der findes i Arfa-p.

I8, S. 222-223°, og i cod. reg., hvor denne interessante Lov i

Udgaven feilagtigen angives at være udeladt, findes samme til

skrevet i Margen, med Begyndelsen og Slutningen forbundne med

usque, efter Ordene systir sammæðra i Arfa-p. 1, hvor Stedet

iövrigt ikke passer med det paafölgende der stemmer med cod.

arnam. Bemeldte Sted i Arfa-p. 18, der i cod. arnam. i Margen

betegnes som nymæli, findes ogsaa i A. M. 347, samt paa

Skindbladet A. M.315, Litr. B i tildels afvigende Bearbeidelser,

hvilke vi ville finde Anledning til at omhandle i det fölgende

under Forsörgelsesmaterien. – *) I A. M. 347 hedder det endnu

bestemtere, efterat den hele Arveorden er opregnet: Engi arf skulo
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fjerde Stadium iuægtes Arveret, nemlig Arfa-p. 25, S.229:

Dersom en Mand döer, der ingen Frænde efterlader sig her

i Landet, som er næsta broeðri (Næstsödskendebarn) eller

nærmere beslægtet med ham, og er arvedygtig (arfgengr),

da skulle Arv tage i Lön avlede Personer, der ere næsta

broeðrar, eller nærmere beslægtede med Arveladeren” .

Efter den fremstillede Arveorden kaldtes den afdödes

Fader til Arv i 3die Classe, Moderen i 5te Classe. Her

med staaer imidlertid i Strid den i det foregaaende berörte

Bestemmelse, for det Tilfælde at Fællig fandt Sted mellem

Ægtefællerne, at Arven efter de fælles Börn skal deles

mellem Ægtefællerne efter disses Fælligsforhold”. Ifölge

denne sidste, sandsynligvis yngre Forskrift, hævedes da

Moder,under de angivne Betingelser, op i 3die Arveclasse*.

Efter Arveladerens Död erhverver den nærmeste Slægt.

ning hans Efterladenskaber. Men allerede forinden dette

Tidspunct, endnu i Arveladerens levende Live, træder

Arveretten frem som eventuel, med en indgribende, retlig

taka laungetnir menn at firnare mönnum, enn föður sinn ok möður

ok syskin sin.

") Dette Cap., der i cod. arnam. slutter Arveretsafsnittet,findes

ikke i cod. reg. – 2) Festa-p. 23, S.337.—*) Det anförte Sted

bestemmer ogsaa at Böder for Börncne (Leiermaalsbod, Drabsbod)

skulle deles mellemForældrene efter Fælligsforholdet. Paa et andet

Sted, Festa-p. 20,S.333jvfr.23 S.337°, bestemmes der, at Kone skal

af Böder for Börnene tage 4 imod Ægtemanden, og en lige saa

stor Del imod samfædre Broder. Da den Orden, hvorefter Slægt

ningene kaldtes til at tage Böder af den omhandlede Art, var den

samme som Arvegangsordenen, kan man, ved at combinere de

tre anförte Bestemmelser med hinanden, deraf uddrage fölgende

Slutninger: a, naar Fællig ikke fandt Sted mellem Ægtefællerne,

fik Hustruen ; imod Ægtemanden af Arven efter de fælles Börn;

b, naar den afdödes Fader ikke var til, fik Moder mod samfædre

Broder af Arven efter Barnet. Det sees imidlertid let, at disse

Slutninger ikke ere aldeles sikkre.
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Betydning. Den nærmeste eventuelle Arving har nemlig

et retligt Krav paa, at den Arveladeren til enhver Tid til

hörende Formue bevares, for eventuelt ubeskaaret at til

falde ham som Arv. For at hævde denne sin Ret kan

den nærmeste Arving foretage de fornödne Skridt, ei blot

efter Arveladerens Död, men ogsaa endnu i dennes levende

Live. Den nærmeste eventuelle Arving kan altsaa udöve en

Control med den eventuelle Arveladers Dispositioner over

Formuen. Arfskot (Arveskud, Arvesvig), at ráða til arf.

skota, at ráða arfundan", er Betegnelsen for en Formues

disposition (járlóg), hvorved den nærmeste Slægtnings

eventuelle Arveret utilbörligen krænkes. Enhver saadan

Disposition kan erfingi”, den nærmeste eventuelle Arving,

omstöde (ripta)*. Herafmaatte detvære en naturlig Fölge,

at man ofte forud sögte at erhverve sin nærmeste Slægt.

nings Samtykke til sine Formuesforetagender °. Den om

handlede Ret tilkom imidlertid ikke blot den, som paa

selve Dispositionstiden var nærmeste Slægtning til Over

drageren, men naar en anden Slægtning senere rykkede op

i hins Sted som nærmeste eventuel Arving, saa kunde

endnu denne gjöre Indsigelse imod den saaledes för

hans Tid foretagne Formuesdisposition *, og det uagtet

samme i sin Tid maatte være forbleven upaatalt af den,

som dengang var nærmest til Arven, eller endog fore

tagen med dennesSamtykke. For atgjöre sin Retgjeldende

maatte den eventuelle Arving erklære höitidelig Protest (at

*) S. 202, 203, 226, 267, o. s. v. I een Materie findes ikke

anvendt Terminologien arfskot, nemlig ved Arvesalgscontracten.–

*)SeenavnligArfa-p.21.—*) Dertalesofte om, at noget foretages

med Arvingens Samtykke eller imod Arvingens Villie (at erfingja,

leyfi; at erfingja sátt; nema erfingi lofi; ef erfingi segir sitt sina

á; fyrir ráð skaparfa, o. s. v.), S. 177, 178, 202, 203, 204, 205,

223, o. s. v. – *) Saaledes synes Arfa-p. 21, S. 226 i For

bindelse med c. 18, S. 223 at burde opfattes.
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segja usáttir á) mod Dispositionen ", og derefter anlægge

formeligt Sögsmaal, hvorunder Beviset for arfskot förtes

ved Nabo-Kvidens Udsagn”. Protesten synes i Reglen at

være bleven nedlagt paa Althinget fra Lovbjerget *, og

Retten til at protestere præscriberedes i Almindelighed med

det tredie Althing, efterat den eventuelle Arvingvar bleven

vidende om den foretagne Disposition*. Naar imidlertid

den eventuelle Arving vilde paatale en tidligere, med den

daværende Arvings Samtykke, eller af ham upaatalt, fore

taget Disposition, var Præscriptionstiden kortere. Protesten

maatte da nedlægges enten i Löbet af den næste halve

Maaned, efterat han havde faaet at vide, at han var bleven

Arving, iNærværelse af5Naboer,eller ogsaapaa det næstefter

afholdte Althing". Af de specielle Anvendelser af de frem

stillede Regler möde os först Bestemmelserne om Gaver.

Om, saadanne Overdragelser hedder det nu: Give maa

man Vennegaver i levende Live, om man vil (gefa á maðr

vingjafar, at sèr lifanda, ef hann vill). Det er og(bestemt),

at Arvingen har to Vilkaar, dersom ham tykkes at Arve

laderen har til Hensigt at besvige ham for Arven (bykkir

hann til arfskota ráða), nemlig enten at stevne ham til

Landsforvisning, eller at erklære ham umyndig under sit

1) Arfa-p. 21, S. 226; Omaga-b. 13, s. 267; 14, S. 268.–

*) Arfa-p. 11, S. 203; 12, s. 205; Omaga-b. 13, S. 267.–

*) Arfa-p.21, S. 226; i de i Öm-b. 13 s. 267, 14, S. 268 om

handlede Tilfælde synes baade at have fundet Sted Protest i 5

Naboers Nærværelse og Protest paa Thinge, jvfr. ogsaa Arfa-p.

21, 2den Pass.–4)Arfa-p. 21, S.226. Med den paa dette Stedud

talte almindelige Regel om arfskot stemmer ikke Ömaga-b. 13,om For

sörgelsescontracten (,erklære Protest paa Thinget næste Sommer”);

de afvigende Regler i Öm-b. 14, og i Arfa-p.22 med Hensyn til

Arvesalg (næste Althing") staae forsaavidt ikke i en saadanMod

sigelse med Arfa-p. 21, som Terminologien arfskot, som ovenfor

bemærket, ikke anvendtes paa Arvesalg.– *) Arfa-p. 21, 2den

Passus.
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Værgemaal". . Den alle gjelder det ogsaa Forvisningsstraf,

som tage imod (Gaverne), dersom de alle tilsammen have

deltaget i Svigen, og skulle Gaverne derhos gaae til

bage (enda á at doena rofgjafanna)”. Beviset for arfskot

förtes i dette Tilfælde ved en Kvid af9 Naboer1. Frem

deles *: lkke skal man, uden Arvingens Samtykke, give

uægte Sön* mere end 12 Örer, og det dog kun under

Betingelse af, at ikke nindre kommer i andres(Arvingernes)

Lod”. Endvidere hedder det Dersom man giver 12 Örer

eller mere til anden Mand, hvem man hverken skylder

Tjenester (lið, ofte om Bistand i Retstrætter eller i Feide)

eller Gaver, kan Giveren ved Modtagerens Död fordre sin

Gave tilbage, dersom den ikke forinden er bleven gjengjeldt

for i det mindste det halve (hálflaunuð)”*. Vi skulle be

tragte disse Bestemmelser nærmere. Det synes nu först

at kunne antages, at det förstanförte Sted ikke giver en

Regel om Gaver i Almindelighed, men at Vennegaver”

ere nævnte i Modsætning til andre Gaver, og som enUnd

tagelse i Forhold til disse. Naar vi dernæst i det sidste

af de tre anförte Steder finde en Modsætning mellem Gaver

i Almindelighed og Gaver for at gjengjelde Tjenester

eller Gaver", med Hensyn til hvilke sidste en Undtagelse

gjöres fra den i hint Sted givne Bestemmelse, saa synes

det at ligge ikke meget fjernt, at en lignende Tanke ligger

til Grund for denne Distinetion som for Distinetionen

mellem Gaver i Almindelighed og Vennegaver, for hvilke

") Arfa-p. I 1, S, 202, 203.– 2) S. 2049; den samme Be

stemmelse , noget forskjellig udtrykt, findes næsten lige foran,

S. 20322-2042. – *) Paa det andet Sted: ,uægte Barn”. –

*) S. 204. Ifölge en anden Bestemmelse, S. 203, fandt en lignende

Tilbagefordringsret Sted, og det som det synes endog i Modtagerens

levende Live, naar man nemlig gav noget i den Hensigt at erholde

Gjengjeld (-nui sèr maðr til launa), eller naar Modtageren lovede

Gjengjeld; paa dette Sted nævnes ikkeGaver af nogen vis Störrelse,
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sidstevida saaledes maaskee kunne söge et forklarende Ud.

tryk i Gaver for at belönne lið eller gjafar”. Hvad nu altsaa

Gaver i Almindelighed angaaer, synes man at kunne antage,

at disse i den omhandlede Henseende ikke ere blevne be

tragtede med Gunst. Dette fölger udentvivl dels af den

endog selve Giveren under visse Betingelser indrömmede

Ret til at fordre sin Gave tilbage, dels indirecte af Be.

stemmelsen om Gave til uægte Barn. Om man nemlig end

ikke maatte ville betragte den i sidstnævnte Forskrift inde

holdte Tilladelse til, uden ArvingsSamtykke, at give uægte

Barn et maximum af 12 Orer", som en Undtagelse til

Gunst for samme, saa synes det dog ialfald ingenlunde at

at kunne antages, at Gaver til fremmede have været be

gunstigede fremfor Gåver til saadant uægte Medlem af

Familien. Altsaa har man vel ialfald til fremmede ikke

kunnet give mere end 12 Örer (1; Mark) uden Arvings

Samtykke. EnUndtagelse gjaldt, som bemærket, med Hen

syn tilVennegaver. Den större Frihedved saadanne Gaver,

hvilken allerede fremgaaer afOrdene Give maa man Venne

gaver, om man vil”, stemmer ikke mindre med Sagaernes

utallige Vidnesbyrd om forholdsvis betydelige Gaver af den

omhandlede Art, end med Folkets hele Character, i hvilken

Höihjertethed og Opoffrelse i Venskab var ikke mindre

fremtrædende, end Haardnakkenhed og Uforsonlighed i Fjend

skab. Ifölge Forudsætningerne i den omhandledeBestemmelse

(jvfr. navnlig Udtrykkene: , Forvisning gjelder det alle,

som modtage”), maa det antages, at Vennegaver ikke

have kunnet omstödes, undtagen naar de fandt Sted i et

særdeles betydeligt Omfang, hvorved da,vel Hensyn er

blevet taget til Gavernes relative Værdiforhold til Giverens

") For den 80aariges Brudekjöbesum var ogsaa 12 Örer ma

ximum. SammeVærdibestemmelse findes iövrigt ogsaasomGrændse

i Bestemmelsen om Retten til at fordre sin Gave tilbage, men

som minimum,
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Formue1. Fremdeles gjaldt Undtagelse for fromme Gaver.

Uden Arvingers Samtykke var man, berettiget til at give

den större Tiende” (en tiende Del) af alt sit Gods til

sin Sjælebod” (til sálubóta sèr)* eller isteden derfor Sjæle

gaver (sálugjafar) til samme Belöb, som Tienden vilde

have udgjort; men det er Sjælegaver, naar man giver til

dem, der ikke ere pligtige til at betale pingfararkaup, men

maae anvende deresGods og Arbeide til at kunne forsörge

sin Familie”. Större Tiende maatte man kun give een

Gang; dog dersom Formuen senere forögedes, saa havde

man Lov til at give Tiende ogsaa af denne Tilvæxt *.

Mindre Gunst mod Gaver af den omhandlede Art synes

et Par andre Bestemmelser at vise. Det hedder saaledes:

Lægger (giver) man Gods til Kirke med Biskops Raad

og Arvingers Samtykke, da bör det lige saa fast at

holdes, som naar Lovretten giver Tilladelse dertil, og er

der samme Straf derfor, dersom det brydes”. Den natur

lige Fortolkning af dette Sted synes at maatte före til,

at der har været en tidligere Bestemmelse, hvorefter(maaskee

kun betydeligere) Gaver til Kirker ikke ere blevne gyldige

") Skjöndt Svig ifölge det omhandlede Sted var Betingelse for

at Gavemodtagerne kunde blive straffede, og skjöndt ogsaa Ud

trykkene om Giveren at ráða arfskot kunde synes at passe til en

lignende Forudsætning om denne sidste, tör det dog, ifölge Lovens

ringe Hensyn i det hele til Tilregnelighedsgraden ved Forbrydelser,

neppe antages, at der i det omhandlede Tilfælde er blevet taget

Hensyn til, om virkelig dolus var tilstede eller ikkun culpa. –

*) Det maa lades uafgjort, om en paa denne Maade givet större

Tiende har skullet deles i 4 Dele, saaledes som större Tiende i

Anledning af Ægteskab i forbudne Grader (Lovretten fik her een

Lod, Biskoppen een, de to övrige kundeTiendeyderen selv disponere

over med Biskoppens Raad, see ovenfor S.215), og som den ordi

nære Tiende, der deltes mellem de fattige, Biskoppen, Præsten og

Kirken, see Kr. R. 38-40.– *) Arfa-p. 11, S. 202; jvfr. S. 141,

145 og S. 224; Kr. R. 36, S. 142.– *) Arfa-p. 18, S. 223.
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alene ved de nærmeste eventuelle Arvingers Samtykke, men

have maattet sanctioneres af selve Lovretten; ja der synes

endogat henvises til en i denne tidligere LovfastsatStraffehe

stemmelse. Endnu vigtigere er fölgende Besteminelse 1:

Dersommankjöber sin Arvselv(kaupirarf sinn sjálfr)”, da

bör det at holdes, med mindre(nema)Arveretten inden Döds

faldet tilfalder en anden, eller (ok svá ef) Arveladeren ikke,

forinden sin Död, har betalt det betingede Vederlag (for

Afkaldet), eller han giver til gudeligt Brug (eða leggr

til guðs pakka); og er det ikkun ret (ok er pat pvi at

einu rètt), dersom alle Mænd give deres Samtykke, som

staae til Arv eller Forsörgelse, eller ogsaa det i Lovretten

bliver tilladt”. Dette Sted har man 3 nu forstaaet saa

ledes, at Arvepagten skulde være ugyldig, blandt andet,

naar ikke en Gave blev givet til gudeligt Brug. Om det

nu end kan gaae an saaledes fra den foregaaende Sætning

at underforstaae et ikke", der ei findes i Membranen,

synes man ialfald efter denne Fortolkning neppe at kunne

bringe den sidste Passus i nogen fornuftig Forbindelse

med den förste. Ordene alle de, som staae til Arv eller

Forsörgelse" i sidste Passus, kunne i og for sig forstaaes,

enten om alle de til den Tid nærmeste eventuelle Arvinger

(f. Ex. flere Sönner), eller om samtlige fjernere og

nærmere Slægtninge, af hvilke enhver havde Mulighed til,

vedOprykning, at blive Arving efter den vedkommende, der

efter Forudsætningen staaer i Begreb med at kjöbe sin Arv

selv”. Ordet det” i sidste Passus kunde dernæst tænkes

at referere sig til enten overhovedet en renunciativ Arve

pagtafden omhandlede Art, eller til en saadanArvepagt under

de nærmere bestemte, senere indtrædende Momenter, der

1) Arfa-p. 24, s. 288, 229. Stedet findes kun i cod. arnam.

–*) D. e. kjöber den nærmeste Arving til at give Afkald paa

sin eventuelle Arveret. – *) Sveinbjörnsson i Oversættelsen og

B. Einarsson, S. 321.
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iflge Indholdet af Bestemmelsen skulle bevirke Arvepagtens

Ugyldighed (at en anden inden Arveladerens Dödsfald er

bleven nærmeste eventuel Arving, o.s.v.), eller endelig til det

sidstanförte af disse Momenter (Gaven til gudeligt Brug).

Under den förste af disse trende Forudsætninger vilde man

faae det Resultat ud, at Afkald paa Arv ikke var gyldigt

uden Samtykke af enten alle renunciantens Medarvinger

(dersom alle Mænd" i sidste Passus forstaaes paa denne

Maade), hvilket ingenlunde synes naturligt, eller af samt.

lige Slægtninge, hvilket vilde være urimeligt, undtagen

under den uberettigede Forudsætning, at Afkaldet sögtes

erhvervet for derefter at overdrage Arven til fremmede.

Under denanden Forudsætning vilde det taaleligste Resultat,

man fik ud, blive at samtlige Slægtninges Samtykke skulde

kunne opretholde Arvepagten, naar en anden inden Arve

laderens Dödsfald blev nærmeste Arving, eller naar Arve

laderen ikke inden Dödsfaldet havde betalt Vederlaget,

Sætninger hvis Unaturlighed er indlysende, og ikke bedre

vil man komme ud af det under den tredie Forudsæt

ning, dersom Slutningen af förste Passus forstaaes paa

den angivne Maade. En fornuftig Mening synes der

imod at kunne bringes ind i Stedet som Helhed, ved at

forstaae Slutningen af förste Passus efter Ordene, uden

at underforstaae et , ikke” fra næstforegaaende Sætning.

Da det nu derhos er vilkaarligt, som Object for bemeldte

Slutningssætning”eða leggr tilguðs pakka”, at underforstaae

noget af den kjöbte Arv, faae vi saaledes simpelt hen

den Regel, at en renunciativ Arvepagt af den omhandlede

Art bliver ugyldig, blandtandet,dersom Arveladeren lægger”

eller giver,arf sinn”, som han har kjöbt, til gudeligt Brug".

I den sidste Passus af Stedet forstaae vi Ordene alle de

Mænd"o. s. v. om samtlige nærmere og fjernere Slægtninge,

en Fortolkning der allerede efter selve Udtrykkene uden

tvivl er den, der ligger nærmest; herfor kan ogsaa anföres,
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at der som Alternativ ved Siden afdisse SlægtningesSam

tykke stilles Bevilling af Lovretten, hvilken saavel i og for

sig, som ifölge det ovenanförte Sted om Gave til Kirke",

maa antages at have haft större Kraft, end Samtykke af

de nærmeste eventuelle Arvinger, hvorimod det snarere maatte

være i sin Orden, at saadan Bevilling stilledes lige med samt

lige Slægtninges Samtykke. Ordet , det” i sidste Passus

referere vikun til Slutningsordene af förste Passus. Meningen

bliver da, at det ikke kan tillades, at give sin hele Formue

til gudeligt Brug, om end den nærmeste eventuelle Arving

dertil har givet sit Samtykke, men der kræves Samtykke

af samtlige, fjernere som nærmere, Frænder, der jo ogsaa

alle her vare interesserede”, da Formuen derved ganske

gik ud af Ætten. Kun een Vanskelighed synes ved denne

Fortolkning at blive tilbage; der kan nemlig spörges, hvor

for netop Forbud gives mod Gave af Formuen til gude

ligt Brug, ikke i Almindelighed mod Bortskjænkelse af hele

Formuen til fremmede. Dette kunne vi imidlertid maaskee

forklare os af den Fristelse, Erfaringen udentvivl har vist,

at man i den förstnævnte Henseende har været udsat for.

Ved dette Resultat faaer da ogsaa den i det ovenanförte

Sted om Gave til Kirke antydede tidligere strængere Be

stemmelse om saadan Gave sin Forklaring. Saavidt om

Gaver. Fremdeles finde vi en Anvendelse af det omhand

lede Princip, den nærmeste eventuelle Arvings Ret til at

före Control med Arveladerens Formuesdispositioner, i Be

") Ovenfor S. 301. – *) Det maa bemærkes, at der staaer

alle de som staae til Arv og til Forsörgelse”. Med Hensyn til

denne sidste maatte Interessen iövrigt, hos endog de fjernesteSlægt

ninge, være endnu stærkere end med Hensyn til Arveretten, da For

sörgelsespligten iTilfælde af den nærmeste eventuelle Arvings Ufor

muenhed til at bestride samme, gik over paa den nærmeste Slægt

ning efter ham, dersom denne ikke heller var istand dertil, over

paa den endnu en Grad fjernere o. s. v.
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stemmelserne om Salg afventendes og falden Arv, og om

Arvesalgscontracter. Om Salg af ventendes Arv hedder

det: . Ikke bör man at sælge sit Arvehaab (selja arfván

sina),dersom dengjörIndsigelse, som staaer nærmest til (Arv),

med mindre Contracten (ved Kvidsudsagn) findes at være

jafnmæli, d. e. ligelig". Iövrigt gjaldt om saadant Salg af

ventendes Arv Reglen, at naar Overdrageren döde for

inden Arvefaldet, blev velContracten i Kraft, dersom* enten

Overdragerens Arvinger, eller ogsaa selve Kjöberen af

Arvehaabet, eller dennes nærmeste Arvinger, nu ved Döds

faldet vare rykkede op til at være de nærmeste eventuelle

Arvinger til den omcontraherede ventendes Arv; dersom

derimod saadant ikke var Tilfældet, kunde Kjöberen fordre

Vederlaget for det glippede Arvehaab tilbage med Renter

af Overdragerens Bo°. Naar det her bestemmes, at Con

tracten skal staae vedMagt, ogsaa naar Kjöberens nærmeste

eventuelle Arving ved Dödsfaldet er bleven den nærmeste

eventuelle Arving til den omcontraherede Arv, saa er

det klart, at derved ingenlunde er seet hen til Kjöberens per

sonlige Interesse, thi Arven vil i dette Tilfælde meget ofte

ingensinde tilfalde ham*. Det var fremdeles ubetinget for

budt°at sælge iUdlandet (austr)ventendesArv efter en Slægt

ning i Island, eller en i Island falden Arv, hvilkenSælgeren

ei selv endnu havde taget i Besiddelse (ef han hefir eigi

sjálfr til komit), hvorimod det tilföies, at alle andre i Ud

landetforegaaedeOverdragelser af i Island beroende Formues

dele skulle holdes, som om de i Island vare afsluttede.

) Ash-b. 24,S.229; 10,S.200.–*),Nú andastså– okstanda

aðrir menntilarfsins,ennipeir, erkaupitättustvið, eðapeirra erfingjar".

– *) Arfa-p. 10, S. 200, 201. – *) F.Ex. A har kjöbt ventendes

Arv afC efter dennes. Broder B; C döer og nu bliver dennes

Sön D nærmest eventuel Arving efter B; D er Söstersön til A og

nærmest eventuel Arving efter denne og Contracten bliver derfor

ved Magt; nærmest eventuel Arving til D er imidlertid ikke A,

 

men derimod D's Sönner og Döttre.– *) Cap 14, S. 211.

l849. 20
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Det synes klart at dette Forbud er motiveret ved, at

Sælgeren lettelig kunde befinde sig i en Vildfarelse med

Hensyn til Værdien af Arven, men det er derhos efter

Lovens hele Aand særdeles sandsynligt, at Bestemmelsen

mindre har Hensyn til Sælgerens personlige Interesse,

end til hans hele Æts Interesse i Bevarelsen af For

nuen. Arvesalg (arfsal)" var en Contract, hvorved den

ene Contrahent, mod, som det synes livsvarigt, Underhold,

i levende Live* overdrog til den anden Part, Forsörgeren,

enten sin hele nærværende* Formue, eller en vis Del* af

samme. Arvesalgsmanden siges at seljast arfsali og be

nævnes ómagi° (den der intet formaaer; Udtrykket for saa-.

vel den trængende, der skal forsörges, som for den for

medelst Alder umyndige); Medcontrahenten siges at taka

(ómaga) arftaki. En saadan Contract kunde ogsaa, som

i det foregaaende bemærket, Faderen afslutte for sine Börn.

Vi have bemærket at Contracten synes at have gaaet ud

paa livsvarigt Underhold; dette siges vel ingensteds,

men synes navnlig, foruden af Contractens formodede Öie

med, at kunne sluttes af Bestemmelsen om at Arvesalgs

) Denne Contract omhandles i Arfa-p. 12; 18, S. 223; 19;

22; Ömaga-b. 14 jvfr. c. 1. – *) Betalingen forudsættes at skee

ved selve Contractens Afslutning, Omaga-b. 14, s. 268 (par er

maðr finnr sjilfr feit). — *) ,Arvesalgsmanden kan tage Arv,

dersom en saadan tilfalder ham , men hans Arvinger skulle have

det Gods efter hans Dage. Hverken skal Forsörgerens Lod derved

blive bedre eller værre”; Arfa-p. 12, s. 206, jvfr. paafölgende

Note.–*),Nu bliver der noget tilovers, foruden hvad der er givet

i Vederlæg for Forsörgelsen (nå gengr fé af pvi, er hann hefir

arfsali selzt; jvfr. c. 9, S. 195), eller han tager Arvegods

siden, da bör det anvendes til at fyldestgjöre hans Forsörgelses

pligt, dersom hans Slægtninge komme til at trænge dertil”, c. 12,

S. 206.– *) I Sagaerne undertiden arfsalsmaðr, t. Ex. Sturlunga

s. II, l 19; 5örðar s. hreöu, Udg. 1848, S. 50, 51; det samme

betegnes vel ved Udtrykket varnaðarmaðr i Eyrb. s. c. 3l S. 156,

jvfr. c. 32, s. 162.
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manden, dersom han er Bonde, skal ophöre at boe og

fare hjem med hin", thi ellers er Arvesalget en Nullitet”

(ella er ekki arfsalit)", hvilken Bestemmelse synes saameget

mere at have maattet være analogiskgjeldende om den der ei

var Bonde. Ved en saadan Arvesalgscontract kunde nu

enten Arvesalgsmandens eller Forsörgerens Arvinger finde

sig forurettede. Den förstnævntes nærmeste eventuelle

Arvingkunde faae Contracten omstödt (rofsmál),dersom Fem

Naboers-Kviden erklærede at Contracten ei alene ikke var

jafnmæli, men at det formeget givne endog belöb sig til

i det mindste 5 Örer”. Noget forskjellige vare Reglerne

for Forsörgerens nærmeste eventuelle Arvinger. Naar der,

fra disses Side betragtet, ikke fandtes at være jafnmæli,

bleve Arvingerne frie for den dem ellers paahvilende

Pligt efter Forsörgerens Död at overtage - Forsörgelsen.

Mellem selve Contrahenterne derimod kunde Contracten efter

vedkommende Arvingers Paastand ikke omstödes, undtagen

naar samme var i den Grad ugunstig for Forsörgeren, at

denne derved kunde skjönnes at ville blive aldeles fors

armet (at seljast til prots, til prota)°. Begunstiget var

*) S. 206, 268, jvfr. 225. Hermed stemme ikke de anförte

Steder af Bórðar s. og af Eyrb. s., hvor Arvesalgsmanden sees

at fortsætte sin egen Husholdning. – *) Arfa-p. 12, S. 205.

– *) Arfa-p. 12, 22. Med disse Steder, som vi her

have fulgt, synes ikke at stemme Omaga-b. 14, hvor det be

stemmes at Contracten efter Paastand af ForsörgerensArving, naar

der ei er jafnmæli, skal gaae tilbage (i at rofna målit), altsaa være

ugyldig ogsaa mellem selve Contrahenterne. Maaskee denne egent

lig mere conseqvente Forskrift kan antages at være en ældre

Bestemmelse. I de omhandlede Tilfælde havde en Femmands-Kvid,

af de paa Thinget tilstedeværende Naboer, at give Udsagn om

hvorvidt der var jafnmæli. Ved Siden heraf findes imidlertid den

Bestemmelse, S. 206, 268, 225 (de 2 förste Steder, der nöiagtigst

give Reglen, findes ikke i cod. reg.), at Arvesalgscontracten for at

være gyldig skal afsluttes af 5 tilkaldte Naboer (de skulle göra

20*
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Arvesalg, naar man gik i Kloster (til munklifa) eller til

Biskopsstolene". Her kunde nemlig Indsigelse ikke frem

sættes af den, som senere rykkede op til at blive nærmeste

eventuel Arving". VedArvesalgscontracten spillede forövrigt

ogsaa Hensynet til Forsörgelsespligten en særdeles vigtig

Rolle; Arvesalg blev nemlig ubetinget ugyldigt, naar

Arvesalgsmandens nærmeste eventuelle Arvingnetop trængte

til Forsörgelse, ja det samme gjaldt endog i visse Tilfælde,

naar andre fjernere Slægtninge til ham vare trængende*.

Dette strænge Hensyn til Forsörgelsespligten afgiver endnu

et Argument for det ovenfor antagne Resultat, at Arvesalg

gik ud paa livsvarig Forsörgelse. Forskjellig fra Arve

salgvar den simple Forsörgelsescontract" mellem to Personer

om Overtagelsen af en tredie Persons Forsörgelse (at selja

ómaga til framfærslu), i Almindelighed vel for en vis bestemt

Tid*; Reglerne om Arvingernes Indsigelsesret vare iövrigt

her idet væsentlige de samme som vedArvesalg. Endnu en

AnvendelseafArvingensControlmedden eventuelleArveladers

Dispositioner have vi i de ovenberörte Regler om Afslut

ningen af Formuesfælligmellem Ægtefæller; varikkevedsaadan

Contractjafnmæli iagttaget, kunde den nemligafde eventuelle

Arvinger omstödes”. Endelig maa anföres, at den 80aarige

máldaga með peim), hvilke til Slutning have at aflægge Ed paa,

at de formene Contracten at være jafnmæli. Om nu ifölge heraf

et dobbelt Udsagn af Naboer har fundet Sted, eller om maaskee den

nysanförte Bestemmelse er en yngre, ved Siden af hvilken hin

ældre, skjöndt overflödig, er bleven staaende, maa lades uafgjort.

1) Arfa-p. 18, S. 223. Det var derhos i det omhandlede Til

fælde ikke nödvendigt at Contracten blev sluttet under Edsaflæggelse

af 5 Naboer, sst. –*) Ömaga-b. I, S. 232.–*) Ömaga-b. 13,

S. 266, 267; 14, S. 268°.— *) Heri kan Forskjellen maaskee

antages at have ligget imellem den af Faderen paa Barnets Vegne

afsluttede Arvesalgscontract, om hvis Betydning intet nærmere

findes bestemt, og en simpel Forsörgelsescontract angaaende

et saadant Barns Underhold. – *) See ovenfor S. 244.
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Olding ikke uden Arvings Samtykke kunde give större

Brudekjöbesum end 12 Örer; heller ikke kunde han af

hænde Jord (land) eller goðorð, med mindre han ikke

kan beholde samme formedelst Gjeld". Ligeledes var

det forbudt den Mand, som laae i Helsot, at sælge sin

Jord, uden Arvings Samtykke".

De saaledes anförte Bestemmelser turde være af ikke

ringe Vigtighed for Opfattelsen af den islandske Arverets

Væsen. -Ligesom det enkelte Ætsmedlems personlige

Egenskaber, Tapperhed, Visdom, o. s. v. ikke vare et

Gode for ham selvalene, men et Gode for den hele til Eenhed

sammenknyttede Æt, ligesom den enkelte Frændes Anseelse,

Magt, o. s. v. var hele Ættens Anseelse og Magt, saa

ledes maatte ogsaa den af det enkelte Medlem af Ætten

erhvervede Formue, det vigtige Middel til at bestaae Kampen

mod Naturen som til at hævde Ættens Ære og Selv

stændighed overfor andre Ætter, betragtes som et Gode

ogsaa for den hele Æt, den maatte ansees erhvervet for

den hele Æt, maatte ansees som Ættens Formue, hvilken

hin Frænde, det enkelte Led i Ætten, ikkun havde i Be

siddelse. Det förste, umiddelbare Udtryk for denne Be

tragtningsmaade finde vimaaskee i det rentmaterielle Formues

fællig mellem visse af de nærmeste Slægtninge, hvorpaa

Exempel haves i de ældre danske og svenske Love”. Et

saadant reelt Fællig kunde imidlertid ikke være fyldest.

gjörende, forsaavidt Ætten strakte sigud over de Individer,

der kunde udgjöre een Husstand; i den islandske Ret

finde vi intet Spor til et saadant Fællig. Den enkelte

besad altsaa en særskilt Formue, medens dog hans Formue

*) See Arfa-p. 4, S. 178; 11, S. 201, 18, S. 224. – *) See

om saadant Fællig efter de danske Love Rosenv. I, 169–171,

236-242, jvfr.243, 253; Larsen i Jur. Tidsskr.XIII, b,262 f; om

de Spor der findes i de svenske Love til et saadant tidligere be

staaende Fællig, jvfr. Nordström II, 182 f. *
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iVirkeligheden var Ættens. Ved den enkeltes Död var den

efterladte Formue da ifölge heraf ikke en res nullius, men

Ættens, ligesom för Dödsfaldet. Ættenhavdealtsaa at tageden

afdet enkelte Ætsmedlem erhvervede, nuved Döden efterladte

Formue i Besiddelse. Hvorledes skete dette? Den enkeltes

Formue var, som bemærket, ei hans alene, men Ættens,

hvoraf han er Medlem. Men Ætten er, nærmere bestemt,

Indbegrebet af de med hin enkelte, denne betragtet som

Midtpunkt, ved Blodsbaandet forbundne Individer, indtil

SlægtskabetsGrændse; tog man da f. Ex. den paagjeldendes

Farbroder, vilde Ætten bestaae af ganske andre Individer.

Det er altsaa, nærmere bestemt,Slægtskabet medhin enkelte,

der begrunder Delagtigheden i Adkomsten til hans Formue.

Da nu Slægtseenheden er desto stærkere, jo nærmere

Slægtskabet er, saa maatte ogsaa hin Delagtighed være

störst mellem de nærmest beslægtede. Retten til den af

dödes Efterladenskaber maatte altsaa for hans forskjellige

Slægtninge staae i Forhold til Nærheden af deres Slægt

skab med ham. Gaaende ud herfra, kunde man nu

have valgt, at lade hele Ætten arve, ved en forholdsvis

Fordeling mellem samtlige Slægtninge, saaledes som ved

Frændeböder for Drab, der tilkom baade nærmere ogfjernere

Slægtninge til. den afdöde, men den nærmere Slægtning

stedse med et större Belöb, tildels efter et vist Forhold,

end den derpaa fölgende fjernere Slægtning. Herved vilde

imidlertid Formuen udstykkes og ikkun en overfladisk

Conseqvents opnaaes. Altsaa valgte man at lade den

nærmest beslægtede.tage den afdödes Efterladenskaber i

Besiddelse alene. – Den enkeltes Formue tilhörte alle

rede i hans levende Live Ætten; en Conseqvents heraf

var det igjen, at den enkelte ikke frit, efter sit egetTykke

alene, kunde disponere over sin Formue, men at de med

berettigede Slægtninge maatte have en Stemme med, og

altsaa före etTilsyn, en Control med den enkeltes Formues
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dispositioner. DenneControlpaa samtlige Slægtninges Vegne

maatte man da conseqvent overdrage til den nærmeste

Slægtning, hvem efter den paagjeldendes Död Efterladen

skaberne skulde tilfalde. Med den saaledes förte Control

fandt man imidlertid Ættens Ret endnu ikke tilbörligen

fyldestgjort; ogsaa den der senere rykkede op til at være

nærmeste eventuel Arving kunde nemlig, som ovenfor an

fört, gjöre Indsigelser mod den för hans Tid stedfundne

Disposition, om end samme var bleven foretaget upaatalt

af den daværende nærmeste Slægtning; ja, i eet Tilfælde

var endog hele Ættens Samtykke nödvendigt, nemlig naar

hele Formuen agtedes bortskjænket (jvfr. ovenfor). Vi

have hidtil forudsat, at Formuen var erhvervet af det paa

gjældende enkelte Medlem af Ætten, men det sees let at

den udviklede Betragtningsmaade saa meget mere maatte

gjelde med Hensyn til den fra Slægtning til Slægtning ned

arvede Formue; denne maatte saameget mere ansees som

Ætten tilhörende. Det sees fremdeles let, at Ætten saa

ledes udgjorde en Kjæde, hvor hvert enkelt Medlem blev

controlleret og igjen förte Control, og hvor saaledes An

skuelsen af Ættens Sameiesret maatte blive særdeles rod

fæstet hos den enkelte. Fra det saaledes vundne Stand

punkt bliver det nu forklarligt, at der i Henseende til

Arvingens Control ingen gjennemgribende Forskjel finder

Sted mellem Dispositioner i levende Live og Dispositioner,

der först fuldbyrdes efter Overdragerens Död". Frem

deles kunne vinu forsone os medatContracten om ventendes

*) Dispositioner af den sidstnævnte Art findes neppe specielt

berörte, undtagen indirecte i Udtrykkene: Give maa man Venne

gaver i levende Live”. Herved synes unægtelig en störreStræng

hedmed Hensyn til Vennegaver mortiscausa at være antydet, hvilket

da vel maa antages motiveret ved Hensynet til den mindre Fristelse

til at foretage Dispositioner i levende Live, hvor Overdrageren

selv strax maa föle Savnet.
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Arv uhdtagelsesvis bliver i Kraft, naar Kjöberens nærmeste

Slægtning bliver nærmeste eventuelArving til den omcontra

herede Arv, i hvilket Tilfælde jo, som vi ovenfor have

bemærket, selve Kjöberen ofte vil komme til at gaae

ganske glip af den tilsigtede Fordel. Endelig bliver ogsaa

nu den Tanke os mindre uforklarlig, der ligger til Grund

for den idelige Brug afOrdene Arving” (erfingi) om even

tuel Arving og Arv (arfr) om eventuel Arv, hvilken Be

tydning arfr ogsaa synes at have i Ordene arfsal (d. e.

Overdragelse i levende Live til en fremmed af hvad der

paa Overdragelsestiden var Ættens eventuelle Arv) og arf

skot (d. e. Bortskydelse, Afhændelse af Ættens eventuelle

Arv). Som stemmende med den ovenanförte Grundanskuelse

fortjener maaskee endnu at anföres Udtrykket at taka arf

om at arve, egentlig at tage Arven i Besiddelse.

Forskjellige fra de udviklede Regler ere Bestemmelserne

om dels den nærmeste eventuelle Arvings Ret til at mod

sætte sig Dispositioner til andre Slægtninge, dels flere Med

arvingers Ret til indbyrdes Jevnet. I den förstnævnte Hen

seende have vi ikkun fölgende Bestemmelse: . Dersom der

ere arvedygtige Sönner, da bör Fader ogModer ikke atgive sin

Datter i Medgift mere Gods, uden Sönnernes Samtykke

(ráð), end at ligesaameget vilde komme i hver af disses

Lod, dersom Arven paa den Tid blev skiftet”". Vi kunne

heraf slutte, at Sönners Samtykke” maa have været nöd

") Arfa-p. 2, S. 172; den samme Regel gives generelt om

Gaver til Datter i c. ll, S. 204; det sidstnævnte Sted findes ikke i

cod. reg., og det förstnævntes nyere Oprindelse angives i den

nævnte Membran ved et nym." i Margen. Da de i det fore

gaaende omhandlede Bestemmelser om Gave til uægte Barn, c. 1 l,

S. 203, 204, vistnok rigtigst bör antages at hidröre fra en Tid,

da uægte Personer ingen Arveret havde, höre disse Bestemmelser

ikke herhfd.
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vendigt, naar Faderen vilde give Gaver af lignende Belöb

til andre Slægtninge end netop sine Döttre, og at vel i

modsat Fald saadanne Gaver have kunnet omstödes og

tilbagefordres. At ogsaa andre Slægtninge end Sönner, som

nærmeste eventuelle Arvinger, have kunne udöve en lignende

Control, er sandsynligt. Om man iövrigt med Hensyn til

minimum af de Dispositioner, der have kunnet fordres

omstödte, har fulgt lignende Regler som ved arfskot, maa

lades uafgjort. Angaaende det andetSpörgsmaal, flere Med

arvingers Ret til indbyrdes Jevnet, have vi ligeledes ikkun

een Bestemmelse": . Dersom man har givet en af sine

Sönner noget til Udenlandsreise (til farar), eller til Brude

kjöbesum, eller betalt Böder (gjöld)for ham, eller givet ham

GodsiHænde(æxzthánum fé), inden han er 16Vintregammel,

da skulle de andre Sönner tage ligesaa meget af uskiftet

Arv,som det belöb sig til, da hin var 16Vintregammel. Enhver

afdem skal tage det(ham saaledes tilkommende) afGodset,

naar Arven tilfalder ham.” Kunde nu Forskjellen ikkejevnes

i Arven, maatte den, der havde faaet formeget, finde sig i

at udrede Differentsen til de övrige Arvinger, dog uden

Frugter. De samme Regler gjaldt mellem Döttre, af hvilke

nogle havde faaet Medgift, andre ikke; dog tages der ei

her Hensyn til nogen vis Alder. Hvilken Regel gjaldt der

nu om Gaver til Sön over 16 Aar? Ifölge Sagens Natur

og Lovens Aand iandre Bestemmelser, bör det udentvivl

rigtigst antages, at den citerede Regel indeholder en Und

tagelse til Gunst for de omhandlede Gaver til Sönner inden

Opdragelsesalderens Ophör, idet det maa antages, at Gaver

til Sönner over 16 Aar ikke have kunnet foretages, uden

enten med de övrige Sönners Samtykke, eller med den

Virkning, at de have kunnet omstödes strax, forsaavidt

") Arfa-p. 2, s 173, 174.
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- ved
verskred det Belöb, som kunde rgte OmnSallIll62 OVGITS Arven efter Boets öieblikkelige d til

kommende 4. komne til Anvendelse medl te rt

lignende Reg end Sönner, maa vistnok lades Ul- ; å

andres: eo ipso ved Arveladerens Da5d.

": paa Skibe (Baade) eller under fenten Fo Vandflod, eller hvilken Bane de aae, SBa sal

skred eller vide, hvem der er död f5rst - da ska

at andre Folk i om de alle ere döde paa eer, Tid , Ingena

det ansees f Arv efter den anden”* 1. ... Slipper nogen

af dem skal bliver reddet), da skal hans Udsagn Orm,

af dem bort gjelde”. Om Arvesler, findes

hvem der leve lser en et Bevis VPaa at der

ingen Bestemme rang i mianne *orskrifter. N,
ei har vist sig have kunnet blive enige, e, det vistnol

621 s er blevet værksat af 5. Nab,
sandsynlig fandt Sted mellem Ægtefælle, s.

interessante ere Bestemmelserne,

fælde Arvingen ikke var tilstede for at t

22 ielse Benævnelsen for bona vacantia ,,

Bes ödens Gods; Dannefæ). Der gjaldt he,

tvivl Dödens este tilstedeværende Slægtning til den af

Regel, at skulde tage Arve, i Besiddelse.

döde° (ikke de komme i Arvingens Hænder. Saadan

indtil benævnedes at taka ar. *er skjelnes

om Arven var falden i Island

| det Vi ville först omhandle det sidstnævn,

8 1) Arfa-p. 16, s. 219; is, S. 22. 3 e,

18, S. 224. — *) Var Arvingen umyndig 32) c. 18, odset vurdere ved 5 Naboer, Arfa-p. 9.

lade s I3, S.207.– *) Herom handles

4, S. e Dette Stykke udgjor d

13-15 s i. S.XLV, som Bevis for * Grigtis tildels sdet af af theoretiskeJurister, anförte, *xempel, See *ndledningen

' Afhandling, ovenfor S. 193, 194.

i Praxis

for det Til

*ge Arver, i

dånarfe Guden

Gen almindelige

*rnemmen i Arfa-p.

* væsentlig
te Del af

ulde Være



 

s.A s 1v sc - **** - ses, *e - tre,pEN I S 1. st

ne tage i LD - larm «let a Idier, 4*Arv 5 F, 'NS- I r-o - - -

For at kun den til «d = ra i slar, smsg *Phol, SS

at maatte man = a være, i Hs Ise jernere S, v -

(til 9 end næst- broebr; Seedskos s ” ,,
den der ude tvivl --, &5rr ra det ; de, SS *s

; 5 der kun rade laves
store s

-

t

- e | Dindre intere=seredeog altsaa m

SAs "t,
sb Sa,A o.

e S S s

ka a f- ös - 7og

"sormers eus, s R 2) ,

kkede fra i Udlandet at talkaUl a ke,
Van re de, der

viste eller fredlöse, ikke havene ,

cle jerne,

*es ses,

- s. S, ”gA«dgang til ”, ” Og

Katfoert). Era saadar, Besiddelses,
er eigi eiga i ---

en redelig Overförsel
a/s,

- sspø2, ø.
af sanne tiI Island Se,

- - rnöjd n

e le ; Ov erHori regerer, Sa
e insre Forde

med ikke r S-» °C4,

J; Ao, ”ode,
e & Fr,

- Mellemtiden og havde derhos ik rap, . "gter,af Arven i öb lil Arvingen . men hel,

Arvens halve Belöb li S-srve Old, af sva,

iddelsestagerens förste s var , ade A,selv. Besi irða) Er noget dera "vurderer.

godset vurdere (virða t vurderet". - en skuld,

det som orm det var a nd”, eller i manglend, Fald , 3

ved 5 islandske Mænd det værende husfast, (huisskee to af de paa Ste var ogsaa stærkere en

Islændere og Op vurderingsede" t lægge Haanden Daa en

fastir) Masena 9 forbunden med å i Saxland eller syd

sædvanlist, nemlig Arveladeren dö es, förend Arvegodset

hellig B «»g ikke foretag

- da erVUlrdering

ligere”, skulde Vur -

- tte om muligt
- vurdering förend alt var

2) s.207- fandtes, og före -") e- 13, s. 208. af Godset be t g var Godset ombord i

skee, hvor den styrste Del port fra stede endn Vurderingen

- S 2.vurderet.» maatte intet vurderes ved rae alt med egne Oine,

- - s - -

eller ved et Skib, skulde Mændene ; Hensyn til e
1. - e aa" l - - (l I ægt, skulde

var ikke gyldig, n dtagelse fandt sted sælges eneve, Alen

hvorfra slog tildels Un andre Varery de" maales mende

- - - lv Og de m 1IlUG.i et skib- Guld, s e - i Alen", skul igestage” er ei, som

veies3 Mavad der kjöbes et maatte Besidde . kaupa leg "; S.208,

- ingen 1eg 5 igkiste"; S.AmadenN: regere C L 1g,

af Godset, undtagenfor et
ore y

- Liglag

i dageven antaget, eet ord), Ligsang,

209, 2O-r.

maal” 5
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bragt til Danmark (áðr pat ken til er;
var Drag Gods eller Liv i Fare der”, da ska d

er hans Arveladeren i England eller paa se

Norge, D 2 vestr; Orkenöerne og syderser

paa (i mm. skulde Vurdering ilsle ,,
i plin kunde skee,uden Fare for Gods,

Sted, fire ingsforretningen havde satele-tag

v at han nu overtog Ansvaret
tidelig at rn erhvervede han - ikke de

saadan e Fordele. . Giver han ille, Erk

omtalte lov ) fuldt bære Ansvaret, men inte, faae

skal han lerne om Besiddelsestagelse , r A1

ragterne a for Grönland”. Han havd, Ret

Norge, ) Godset for at faae det 5 Besidde

Gaver (at daved Hjemkomsten vidne, a, han il,

Kviden sku end uundgaaeligt”. Han maate, ikke

givet kjöbe större Skibspart(til Overfjrs
V t: til kunne sælge igjen". Indfandt de

: en endnu nærmere Slægtni

elen)

r sig

g til den

lvom det ikkevarArvingen selv,var BesiddelS2

stager
- afgive Godset til ham, hvorimod hin beholdt F

indtil den Tid; dette gjaldt dog ikkun fal Um00IS

lsetpaa den Tid befandtes i Norge eller i G

derimod var taget i Besiddelse, i Saxi.all" övede B iddel Tr

saa behövede esidde sestageEngland o. s. v., -

t udlevere Godset til den nærmere Slægtning, föred, U1.

sejlede man r") Arfa-p. 13, S. 210. Seile I"a.

orge lige til Island ark elI ande end N e g and , kundeEM

*deringen
ivSkibet ved Skibsfolkene; S. 210, 2l 1. - a) Gap. 13.paa S Dersom den afdöjde efterlader sig et paa Stranden

(skip á hlunni), indtræder *nsvaree

for samme ,
naar det var draget en stede rena til Söen, S.

Cap. 14, S. 211; e. 22, s Not. 3. ") Cap. I3,

17, s. 221.– *) Cap. 13, s. 209.

 



 

prN 1sLANs n s K F.

kommer til Norge me«I de--- es

at overföre Arvegodset t7 sla med

- --den ses, vs
p modsat Fald havde --rvinge, Vane- **Glge, S ----

ham til Landsforvisnirs eller æe t se mel, «SS, S e?

Godset og dersom se-adelse. se bes S *e, , A

kunde Arvingen söge Fy deste ejede GS S, *ø,ø,

maal mod 1hændehaveren af- o«lsercr I dere VS, Us A”. 3.

hans hefir åt hèr) *- D’ersor, dere nape SS ”e , r

Tid blev fört over til I-andet . skie." ” », ø,

Besidderen vilde reise tilbage, f vdie, des s ” -
eller ikke; i sidste TilfæII, Var det ti/, S Jf ez, 47 e"

Arvegodset til den almindelige Betaneo" *o, Org

fölgende MForaar (, Torsdager, rnaar- 27 ts, 7,z,
af Sommeren” d. e. i Begyndelser, af” Juni ” e. å

var han derimod pligtig til at sende Bud fi te

da kunde indfinde sig hos hamn og modtage "gen, d,

skulde undrede Arvegodset i brændt (d. e. i: s

eller i nye Lærreder, eller i Vox - eller islands, v

eller i Fæ. 1 Nadsfald kom Arvingen til at anle,

under hvilken Beviset for de i Udlandet foregaaede Faet

förtes v«ed Tylfterkvid". serer, gjaldt, naar
Arvegodset var taget i Besiddelse er: Ge e Ægte.

fælle, eller af den, med hvem den *" forinden

Reisen til Ualandet havde sluttet r: (fèlag).

Disse Personer vare nemlig ikkep: er Arve

godset til nogen anden end netop *" gen ".

e ærelse at tage i Island

Retten til under Arvingens Fra”
te tilstedefalden Arv i Besiddelse*. tilkom den nærmes

TDs so, rs 22, 213, 215.- 2 Skib, der afgik;

Grönland, skulde Overförelsen skee med s. 214.- ") Cap. 14,

21- – a), s. 21.— ) s.213.- "e-is, 6, S. 188-190;

211 s m 5, s.212.– 7) see Arfa-b. 4, S. 19-221; 18, s. 224.

7, S. MSD , 191; 16, S.218, 219; 17, S. at, Gjentagelse af de

* steaer indeholde mange Exempler *
samme Move.

S.

S.



318 pRN 1stAvnskr FAMIL1rnet er ren «s - 4.,

værende Slægtning til den afdöde lige en S1.

Grændse,altsaaogsaa fjernereSlægtninge end Næst

börn. Vurderingen iværksattes ved Jordeiere cia

og Besiddelsestageren nöd i sin adelsestid

af Godset, men maatte ved Udleveringen tils

Capitalen (innstoeði). Han bar Ansvar ror Arve

maatte ikke overdrage Bevarelsen famme til noge

saalænge Arvingen var udenlands. ivrigt skje

imellem, om den afdöde var Indlænding eller i

hvad enten han nu i sidste Fald var ar

eller det var engelske (enskir) Mændu

... dans

eller a

Sprog og Tunge Folk her ikke forstaae .
A e» - ey

fælde var den lovlige Besiddelsestager ikke pli

udlevere Arvegodset til andre end selve, Arvinge

denne indfandt sig", hvorimod i fjrs, Tilfael

nærmere Slægtning havde större Rest til Bes;

Godset, end den fjernere, som först havde

tage
sig. Dersom den udenlands værende Arving Va5* -- -

trent samtidig med Arveladeren, förtes Ved Tylfi

viset for, hvem af dem havde levet længst » h

Term netop

Ge Arving

Resultatetkunde blive, at Besiddelsest,ge

heden fra först af havde været den rett

det derimod blev bevist, at Arveladere

levet af den udenlandsværende, nu afda;

e - Ses

nu dennes Arvinger berettigede til *t fordre A

eret. En Va

indtraadte imidlertid, naar den *denlands

der jo var bleven deres Arv, udlen,

Væren

Island r

avdes . Onn

den maaskee for stedse forsvundne, Pers

inden han fik Leilighed til at hente sin

blev borte, uden at Efterretninger h

Live eller ikke. Det var i dette Til

Ons nær

*) S. 221, 224. Man vil igv;
e - » at U,

Arveret i Island tildels var indskrænke, 3 See Ovenfor S

*) s. 184, 189.

 



 

- - * at re- * ærrs,

vinger at komme i e=idden. af 9,

gods i Island , men »aa der, -N det hann f vt

tageren af dette, saalæra sæse ikke ere i de V, l, s *s

Död, ikke pligtig til at *dleve, *dske,, havd, S, ,

til en endnu nærmere S-lægt, *odse, til , S \SN ), - d,

lader, dersom en saa «Ian s s af de,

Isle, S, A, s”*Ves Isla, S,, 1,.

stemmes i saa Hense end, - a - *orude, Sø
Somre, fra den Tid , *aar ej, NS s ", -

Arvingen var i Live ,

-o.
e f--, TNT v-, 6-2,“4.e - . Or- oØ,

Sverigs og fra Danmarl Og Æ ses , , , ”ø,

öerne og Syderöerne) og G 1-5

da kunne den saaledes bo

Sommer anlægge Sag mod Besiddelses, "g. *%o,

Godset vadleveret; Beviset f, Bor- ser,

teblives, - Aag

en fanga Rviðr 2 bestaaende af 5 Islænder, örte, , ”e

vidne, at man i den nævnte Tid ingen E

haft om «den paagjeldende, og at de troede, ,,
Ge han Var rens

Med - - - d

Hensyn endelig til Besiddelsestage, af

eefter der havde

ra Haral og Hjal,

reH Ievres 4r- "ey (SA,

i Island afdöde, som ingen Frænde

ladt sigs i Landet, skjelnedes der mellem ", om Dödsfaldet

Var indtraffet. a, ved Skibet”; Ret til at tage Arven i Be

siddelse havde da efter Fölgeorden * den afdödes Formues.

TUT- –--TT-

") Y i ville oplyse dette ved et: er djd i island,

Sönnen «G, der er Arving, befinder sig udenlands; B, Broder til A har

taget Arven ; Besiddelse; C bliver borte og nu miere C’s

Sönner sag imod B for at faae Arven e saurei In88,

det först- bevises, at C, har levet længer” ". e s. ;er

S. 166s J vfr. iövrigt fornemmelig v 2is, 2is, 1, S. o.

) arra–. 4, s. 1s3; 7, s. 190, 1915 ed stod det lige, at Döds

2 *rra-b.6, s. iss, is7.— ) Herm tiI det Sted, hvor den

faldet vs- indtruffet paa Reisen fra skibet eller paa Söreisen til

afdöde Vilde tage vinterophold, S. 186 , at afgaae fra Udlandet

emne" - euer , skibet, der er ifærd med
til slama, Arfa-p. 15, S. 215.



G R. ene i sa
320 ev istanske raviurner errra
2U nr.

- indlor for at besvige Arvi
fælle (naar Fælliget ei var er: Madfæller, m.

Mitlen: sammen med styr
den afdöde hver efter den Part . han

dersom der til hvis District Eieren a

Skibet; de Ælal de reisende havde opslaaet de,

hörte, Vinterophold valgte Sted (et na,

b, paa r gjaldt Fölgeordenen: Formuesfæner, 5

vistina) 1; ". havde taget Ophold . Gode

hos hvem ef peir sitja areto,

Bod T: Goden, til hvis Dis,,

henhörte; d, naar den afdöde havdaf e det Goden at tage Arvegodset 5 Bet

let, at den Ret, der tille,
e »

den

ærmeste tilstedeværende Slægtning til
i Arving.

en i Besiddelse, staae, i en r
at tage Arven i - n".

med Arerettigheden. For det Tilfælde12

den ikke tilstedeværende Slægtning - der efteat den

öde, Var

saa var det Metop Bes;

der i Virkeligheden fra först af var rettetageren

den anden Side have vi seet, at naar Arv,

: af den ikke tilstedeværende ImaerOve

denen stod nærmest til at arve den afOr -

ved Döden allerede för denne,

elade

nneste Sl.

Besiddelse,
hverken pligtig til at udlevere Arvegodset til en Ful,verken plig

fra ham, eller til hans ";etuen

ikkun til ham selv alene; og i fæ

hvad dermed stod lige, at blev Var d

Arvinger, der personlig kundeafhente, deres Arv, Ine

andre. Traf det sig nu, at rette Arving. inden

Arving, saa var
nu var rettesom altsaa

e Arving

lde af hans D

borte.

*) Hermed stod det lige, naar Didse,

fra Vinteropholdsstedet n .–

at adskille sig fra bóndi derve ; - r alk

(málnytan smala), pingskapa-p. 58, S. 58;

ldet indtrat pa

 



 

ppN 1sLAN Doss IK fe 1---

- * Tr re, st
hentet sin Arv, dö5de, «»s ils

ninge end Besiddelsestaa sag - elles- Srn - sig næ, 'S

fik Leilighed til at arber-te. *rvese, s-*danne, w,

i disse Tilfælde seda-test, A - saa , S «S, 2

fælde som retlig, i det =anenes s«Dra rver,

til at tage Arven i IBesiddens,

V”r ses,at kunne beholde den s«on - e
S des Mr ". v, " se,

TM. Favrer e, *2,

paa den anden Side I»I ev Arver, ffs æe ", e s 4. 2

e

Besiddelse af den , der paa, Grvarsen af” si, S. ”

bedst kunde antages at vin, » CO,
E 4,

- - 39

e - H Gee Arvi, S, df, 42, -9,

ogsaa ivrigt ikke ringe practise,Fordene ved,”s
4, ser ,

ds *s. -

Fremgangsmaaade bleve opnaaer, Det ben” o, %,

udvikles, at hvad der saaledes s-ja Idt om, Best, * zg.

r

af den tilstedeværende Slægtni, Ogsaa jo, *ge,

lignende Ret, der tilkom Formuesfællen, God,

Tilfælde af at ingen Frænde var tilstede. °rmuest,
ø - e. e

Goden, o- s- v. havde altsaa en subsidiær Arveret, for

vidt ikke Slægtninge vare til 1.

Stedpa v") Forua«dlem efter disse Reglerfandt Ar-v *det Fundam,

- - - 32, InendSlægtskab, tiluige i filgende Tilfælde - * "vandrende Bel,

e - djde; dette gjaldt dog kun Omarvedes af Bonden, i hvis Hus han t blev bev

hvad Betleren havde med sig, saafremt de blev bevist, at A
hv - Tal havde me - ns Omflakken ved Forsömmelse

vingerne ingrg en Skyld havde haft i ha aar Betleren var d i det

af deres *orsörgelsespligt mod ham 5 havde med sig, som de,

frie, arvede Æieren af Grunden det som s, tjrge for Begravelsen

- s- Se

synes til Yederlag for hans Pligt , * 4; b, Naar en havde for

Arfa-p. 8, S. 191, 192; Kr. R.6, 7, jvfr. r sakir), uden at

sörget en rængende for Guds syg; Arven efter ham For

være pligt se til forsbrge ham”, tilfæ melse er, lige som ikke

sörgeren, -Arra-p. 18, s.224; denne Besten

-4 i Magn.Lag- Craig over --,ganske faa. andresteder, gaaet umiddelbart fra, en Forandring– ikke,

ab. Landslov,
--- al- med ø

, nemlig Erfat.23, rigtignok m° over Hákonarbók, og

hvilket *vrpigere finder Sted, först fra d, , igjen gaaet over i

fra denne Over i Landsloven; Stedet i Lands- ft. B- 23); c, Arv

* samr-b.5, og chr. Iv Norske Lov, 2 l

1819
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Vi have i det foregaaende seet, at en Persons Borte

blivelse gav hans nærmeste Slægtninge Ret til at fordre

sig satte i Besiddelse af hans Formue. I Forbindelse her

med maa anföres fölgende Bestemmelse. . Dersom en

Mand er længer borte herfra, end 3 Vintre, da skulle de

Mænd overtage Bevarelsen af hans Gods, som vilde have

arvet ham, dersom han var död, selv om han maatte

have overdraget Bestyrelsen af sin Formue for en længere

Tid til en anden” . Denne Bestemmelse, der synes at

omfatte ogsaa det Tilfælde, at det vel vides at den paa

gjeldende er ilive, gjorde da i det ordinære Tilfælde Anven

delsen af de nysmeldte Regler omVirkningen af Borteblivelse

overflödig. Ligesom det vistnok maa antages, at Tanken

om en Anticipation af Arverettens Udövelse tildels ligger

tilGrund i hint Tilfælde,som i Reglerne om Borteblivelse,saa

ledes er det sandsynligt, at der ved det förstnævnte Tilfælde

ogsaa, ogvistnok overveiende, er blevet taget Hensyntildeeven

tuelleArvingers Interesse i Formuens Conservation, hvilken de

ved at overtage Bestyrelsen af samme, kunde sikkre dem.

Iövrigt er det en Selvfölge, hvad ogsaa findes udtrykkelig

bestemt, at Slægtningene endnu forinden Udlöbet af de 3

Aar kunde komme i Besiddelse af Formuen, dersom den

til Udlandet afreiste döde i hint Tidsrum; Beviset for

saadant Dödsfald förtes ved fangakviðr, ligesom for andre

i Udlandet foregaaede Facta 2. Det kan vistnok, da intet

desangaaende findes fastsat, være tvivlsomt, om de nærmeste

eventuelle Arvinger i det omhandlede Tilfælde, hvor den i tre

Aar fraværendes Godsaf dem kunde tages i Besiddelse, have

efter den frigivne tilfaldt, under visse Omstændigheder, Frigiveren;

Arfa-p.5, s. 184, 185; d, Af Præstens Formue arvede, under visse

Betingelser, Kirken et vist Belöb; Kr. R. 13, s. 60.

1) Arfa-b. 17, s. 221; den samme Lov, rskjelligen frem

stillet findes i c. 7, s. 190 (= pingskapa-5. 55, s. 145, 14). -

) Arfa-p. 7, s. 190, 191. - -

 



 

N 1SLA NS D S. K. F. ” *** - re,DR -

været berettigede til vste
indtil hans Tilbagekom e Tr- - S vist, S, r,

igt efter Analogien fra e ” *e "or, Beva, Va

samt fra Reglerne or, Værs k

til det fölgende. - *a, s S,v1seS lnu maa mærkes *genen, Bes

tager Arv, som rm *asees for -

(Arveladerens el Her

Te

"”frgers) Slæg, s. 42.
e ig at være anderIedes - da skal han, C. ”S

viser sig lt detGodsuden Frugter Cegulans, GS, *eoe,

re Formuesforris og e 7 4,r - - e s

ved Dödsfaldet eo ipso :”; 2. %,"

inerne for den afdödes Debitorer- , e °osa ”gsre,m)16TI *- Derimod ansaaes dera arvelade, Æaa “ frge,

Indflydelse*. falden ved Dödsmandet. 4rvig,

Gjeld strax forfa kifte eII er fjrst Ved en Begg

vælge en teura strax at S f med 2 LJgers Varsel. indkald,

gjörelse paayng indånr , en Skifteret.

Creditorerne til en Ul BopæI *- En saada, Indkaldes,

holdtes paa den Aldes Creditorerne 5 og Arvingen

havde præclusiv O tiI videre, end hvad den af

svarede i «dette Tilfælde i - e temmelse er (igjennem Jönsb.

) Arra-br, som denne -* - ) kape - |
ve il Chr.V mors i det förstnævnte Sted, maa |Erfat. 14) Kilden ti blge Udtrykkene den afdödes Debitorer har

S. 4015 se, s. 410. lfj smaalet mod se de enkelte hver for

det snarest. antages, at Arvinger" y bemærkes, at over

maattet **n lægges af er: 401, 402. ikke skee uden

sin Del. – s) kaup- i n, tredie Man aa meget mindre kan

dragelse æar en Fordring til e 6. s. 406 5 for sin Forpligtelse

Debitors samtykke, Kaupa-b. inde frie sig Creditor dertil gav

det ve" antages at skyldneren med mindre t ovenf. S. 172. –

ved at en sanden overtog e o. jvfr. ":"ane, fra Skifte

sit SamtS-lelse. – 4) er: Creditorer til for

b) 1)en *Creditor. der af u ;re mi

kvande måler sagsöge samtlige

- - -2 l*
- -b. 9, S. 413 2

holdsvis * fkortning; Kaupa-b. 9,
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dödes Efterladenskaber belöb sig til. Dersðm Arvingerne

derimod skiftede, uden först at afholde skuldladómr,

tilkom det dem at betale hele Gjelden, om den end var

större end Activa, hvilket ogsaa gjaldt naar Arvingen

vel havde afholdt skuldadómr, men forinden, samme

havde udbetalt noget af Dödsboet; dog skulde, som det

hedder om dette sidstnævnte Tilfælde, Arvingen ikke gaae

i Gjeldstrældom" for den afdödes Gjeld". Naar saaledes

skuldadómr ikke blev afholdt, maatte Creditor sagsöge hver af

Arvingerne for en saa stor Del, som de tage Arv til",

fra hvilken Regel alene fandt Undtagelse Sted, naar Ar

d.

vingerne vare den afdödes Sönner og disse derhos ikke

endnu havde skiftet, i hvilket Fald den ældste afSönnerne

kunde sagsöges for det hele *. De anförte Regler gjaldt

ikke, naar den afdöde var fattig" (öreig). . Da var han

fattig, dersom han ikke efterlod sig en Mark eller mere

Gods". Naar en saadan fattig Mand döde, var ingen

pligtig at betale hans Gjeld”, og Arvingen behövede ikke

at afholde nogen skuldadómr*.

Vihave i det ovenstaaende haft Leilighed til at betragte

Ætsrettigheder, tilkommende: 1)det enkelte MedlemafÆtten

og da: a, Arvingen efter Arveladerens Död; b,den nærmeste

eventuelle Arving; c, en fjernere Slægtning; 2) Ætten i det

hele, samtlige Medlemmer af Ætten. Tage vi Arveretten

i den sædvanlige Betydning om Retten til at erhverve den

afdödes Efterladenskaber, finde vi, foruden denne Ret (hvor

med Retten til Erhvervelse af den borteblevnes Formue

vistnok bör stilles sammen), endnu fölgende med den egent

lige Arveret beslægtede Ætsrettigheder: a, Retten til at

före Control med den eventuelle Arveladers Formues

dispositioner, hvilken Rettighed tilkom den nærmeste even

tuelle Arving og i eet Tilfælde samtlige Ættens Med

*) Kaupa-b.8, S.408. -*) Kaupa-b.6, S.402.– *) Kaupa-b,

8, s. 408.

 



 

pg N 1s.AN De s K. E. * Ann r. ,,

tten i * Ar-s
lemmer; b, Re ”***ssers

falden Arv i Besiddel-e og ay de Fravæ,

Fordele, hvilken set sukor. *errrnes

Slægtning til den afd&5«e s «e . Reste sre t;

varingen af den i lærs=;ere Tig “re 3: A, ,

værendes Gods; denne Ret ti IIe,

Arving. Endnu en ra ed 4°Arv
e - -y- ere f tern S

Ætsrettighed finde vi i V *"genna, sre tre. s

B. Væ"seanaansre. S

Mandspersons Gods v
*r frd til ,

Værgemaal; Kvindes indtil «fet 2Ode

for saadant Værgemaal er Jårvar5ve-ra, CBera, e,

Værgen hedder fjårvarðveizlars, e - den ”sse,

nævnes ómagi, hinn ungi maðr. ogsaa sinn elt, 5re

Ættemas Medlemmer kaldtes tir Værgema, "e"

Orden, som til Arv. .Til GodsHoevarelse, skal der

som til Arv”. Med Hensyn tiI den Alder, der kræve

gift Kone

G Værge

ans g

Aar s's

til at være NVærge, skjelnedes der mellem Mö,

og Enke”- Sexten Aar ganmel NyIand rig

maal, dersom han ikke netop til se* a skal som den

der lige er bleven myndig, overtage : tidligere til.G - y --e udfordres; h e

falden Arv- , i hvilket Fald 20 A* es 3 hos M5

Vertage Væror
kræves at en å 20 Aar, gift kone ka" overtage Værgemaal

»»6

ngre”, og Enke yngrehvad eraten hun er 16 Vintre eller "e ey ng

– –-TT
-

e gler med Hensyn til

") *e i en enkelt Retning rene: i det i

Værgemaal for Kvinder ville blive ere for Kvinder. —

Forbindelse med Materien om rev: om Ægtemanden Ud
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end 16 Vintre" kunde være Værge, dersom hendes For

mynder gav sit Minde dertil ".

Værgen havde Ret til Frugterne af Barnets Gods,

imod at underholde Barnet, samt imod at bære Ansvar

(ábyrgð) for at Capitalen ikke blev forringet”. VedOver.

tagelsen af Værgemaalet blev derfor den umyndiges Gods

(med Undtagelse dog af Iord og goðorð) vurderet *, og

ved Værgemaalets Ophör havde Værgen at tilsvare det

modtagne efter Vurderingssummen, hvorimod iövrigt intet

Regnskab behövede at aflægges for Bestyrelsen af den

umyndiges Gods. Til de Frugter Værgen ifölge det an

förte nöd, henregnedes dog ikke Hval, der drev op paa

den umyndiges Forstrand; heller ikke Drivtömmer, forsaa

vidt der var mere, end der behövedes til Bygningerne paa

den unge Mands Jorder; disse Gjenstande blev vurderede

og lagte til Capitalen. Det samme gjaldt ogsaa om Arv*.

Det sees nu let, at disse Vilkaar hyppigen kun i ringe

Grad maatte være i Barnets Interesse. Paa Grund heraf

tilstededes det enhver tredie Mand(Slægtning eller fremmed)

at fordre Værgemaalet afstaaet til sig (undanlboð, at

hjóða undan, at byde fra), imod at forpligte sig til at

underholde den umyndige frit (enda skal eigi meta fülgu

við 6magann) og desuagtet lægge Renter af den lovbe

stemte Störrelse (lögleigu) tilCapitalen. Etsaadant undanboð

skulde skee ved en entenpaaVærgens Hjem, eller paa Vaar

thinget eller paa Althinget iværksat solen Opfordring, og

Betingelserne for samme vareforövrigt: a, at den födte Værge

havde haft Godset under Værgemaal i ikke kortere Tid

end 12 Maaneder; b, at den frabydende eiede dobbelt saa

meget som den umyndige eller ogsaa kunde ... faae een eller

1) saaledes forstaae vi Ordene: eflögriðandi hefir fyrir råðit;

i oversættelsen: bonorum custodiam – ea tantum lege capiat, ut

ejus negotia legitimo tutore gerantur. - *) Cap. 9, S. 192, 195.–

s) cap. 9, s. 193, 194.– *) Cap. 9, s. 195, 196.
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Althinget, og maa bebudesSommeren iforveien fra Lovbjerget.

Besidderen af Jorden skal da inden en Maaned efter denne Be

budelse stævne sin Hjemmelsmand (heimildarmaðr) til at möde

paa næste Aars Althing, denne igjen inden en lignende Frist

den endnu fjernere Hjemmelsmand, o. s.v. lige til Værgen.

Under den saaledes anlagte Sagblev da, efter förte Beviser

for Uretmæssigheden af den afVærgen foretagne Afhændelse,

Jorden tildömt Vindicanten, hvorhos enhver af dem der

efterhaanden havde været Besiddere af Jorden tilkjendtes

sin Kjöbesum tilbage af hans Hjemmelsmand, lige til

Værgen 1. Under bemeldte Sag kunde den sagsögte först

fremsætte den Indsigelse, at Salget var skeet fordi Jorden

havdeværet behæftetmedGjeld, eller fordi denumyndigehavde

haft trængende Slægtninge at forsörge *; bevises dette ved

Kvidsudsagn, kan Sagsögeren replicere, at Jorden er bleven

solgt under dens Værdi; herimod kan den sagsögte igjen

fremsætte den Indsigelse, at Jorden er bleven solgt til

saa höi Pris, som der kunde opnaaes; lykkes nu ogsaa

dette Bevis, kan Sagsögeren dog endnu begjære Kvids

udsagn, om det ikke desuagtet havde været fordelagtigere

for ham, at Værgen ikke havde solgt Jorden, samt endelig,

dersom detteBevisglipper, om der ikke har været tilliggende

Jorder (leiguból), eller Herligheder (itök) i andre Mænds

Jorder, som kunde været solgte, uden at Hovedjorden

(aðalbó) blev afhændet". Ligesom denne Sag i Virkelig

heden gik udover Værgen, der som sidste Hjemmelsmand

uden Regres maatte betale, hvad han havde modtaget i

Kjöbesum for Jorden, saaledes kunde Værgen ogsaa, naar

*) See navnlig S. 206 (fe pat alt), 209, 210. – 2) Jvfr.

Arfa-p. 9, s. 195.–*) s. 207. Vi have her fulgt cod. reg, som

i Ordenen af de forskjellige Exceptioner og Replicationer afviger fra

cod. arnam.; med denförstnævnte synes at stemme A.M.315D, hvor

Stedet findes, men paa en meget beskadiget og med Undtagelse af

enkelte Ord ulæseligt Del af Membranbladet.
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Anvendelse paa det förstnævnte af disse Forhold, saale

turde det vistnokvære tvivlsomt, omikke Bestemmelserne

undanboð alene bör antages at have væretgjeldende medH

syn til Værgemaalfor de formedelstungAlder umyndige.

maa endnu bemærkes, at det, om den nærmeste tilst

værende Slægtnings Bestyrelse i Arvingens Fraværelse

den i Island faldne Arv, paa flere Steder hedder, at

skal forholdes med saadantGods som ned den formed

Alder umyndiges Midler, som med ung Mands Go

(ómaga fé, ungs fé)".

Værgemaal tilfaldt, som bemærket, den nærmeste et

tuelle Arving. Kaste vi nu et Blik paa de nys ber

særegne Tilfælde, i hvilke Værgemaal fandt Sted

uden for Börn –for den, som gjorde sig skyldig i

skot, for fjottede, syge og for Oldinger – saa

det let, at Værgemaalsretten i disse Tilfælde er særd

beslægtet med den Control, som den eventuelle Arv

paa Ættens Vegne, kunde udöve med Hensyn til Formu

dispositioner, der vare i Strid med hans Ret;

Control er den förste, mildere Anvendelse af det sam

Princip, som i Umyndiggjörelsen finder sit strængere

tryk. Dette sammePrinsip maa da udentvivl ogsaa anta

at have ligget til Grund for Værgemaal for Börn,

Siden af Nödvendigheden af, i Barnets umodne Al

at bære Forsorg for samme. Men hertil kom nu et an

ikke mindre vigtigt Hensyn. Det er neppe uden Betydn

naar, som bemærket, den nærmeste tilstedeværende Sl:

nings Bestyrelsei Arvingens Fraværelse afden i Island fal

Arv stilles sammen medVærgemaal. Ligesom mani det fö

nævnte Forhold overdrog Bevaringen afArvegodset til

i sammes Conservation mest interesserede, saaledes

1) Arfa-p.4, S. 181, 182; 6, S. 189. Navnlig kunde

dette Tilfælde Tilbagesögning finde Sted af Jordegods, Landab

1, s. 202, 203,206.
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UDSIGT OVER BISPEDOMMET SLESVIGS GAMLE,

OMFANG OG INDDELING; ved Da. H. N. A. Jensen,

Sognepnest til BonNr 1 ANoelN.

(Til Forklaring over det medfölgende antiqvariske Kort: Diæcesis

Slesvicensis circa annum 1523, tab. 1).

Fönsr i den nyere Tid har man henvendt störreOpmærk

somhed paa Middelalderens kirkelige Geographie, især fra

den Tid man i Tydskland ved Hjælp af samme har sögt

nöiere at udfinde de enkelte Landskabers gamle politiske

Inddelinger ogUnderafdelinger. Det viste sig nemlig, at de

Inddelinger, i hvilke Landet allerede var deelt ved Christen

dommens Indförelse, vare blevne lagte til Grund for de

kirkelige Inddelinger, ikke alene ved Bestemmelsen af Bispe

dömmernes og Erkebispedömmernes Grændser, men ogsaa

ved Underafdelingerne af Diöceserne, da den kirkelige Op

sigt var fordeelt imellem Domcapitlernes Prælater. For

det meste havde man nöiagtigere Efterretninger om den

gamle kirkelige Inddeling end om den gamle politiske Ind

deling af Landet Gaue” og Undergaue” eller Centenen”,

netop fordi den kirkelige Inddeling forblev uforandret indtil

eformationen, imedens den gamle politiske Inddeling for

svandt temmelig tidlig, paa den Tid da Greverne og Her

tugerne begyndte at tiltage sig Magt over de enkelte Egne.

Det var i og for sig rigtigt ved Hjælp af den temmelig be

kjendte kirkelige Inddeling at söge muligvis at bestemme

den mindre bekjendte gamle Inddeling i Gaue”; men i

Udförelsen heraf er man ofte gaaet for rask til Værks og

har draget falske Slutninger, idet man antog, at Archidia

conaterne, Provstierne eller Decanaterne, eller hvad ellers

Underafdelingerne i de biskoppelige Diöceser maatte hedde,

overalt havde samme Omfang, som de gamle Gaue og

 



\

333

sin bönyt - sesv 1os dAmur om Ase

Landskaber 1. Der rorekommer mange Exempler paa at

en Gau, som detsynes aldeles vilkaarligt er bleven gjennem

skaaret af Diöcesernes grændser, om endog i Reglen ethvert

Bispedömmes Omfars ses i Begyndelsen var blevet sammensat

og dannet af et vist Antal Gaue; ligeledes rettede Grænd

serne af de kirkeligs- Underafdelinger sig sædvanligt efter

de politiske Undera T« elingers Grændser; dog uden at dette

just i alle Tilfælde saaer ganske til.

Gaae vi imod TNord ud over Tydsklands Grændser,

finde vi her ganslee, enende Forhold: ogsaa her har

Reglen den gamle voliske Inddeling dannet Grundlaget for

den kirkelige. D«»s egrer man ogsaa her paa Afvigelser

derfra; men her kaave vi den prordeel, at vi ikke behöve at

nöies med arvoa, er eller Slutninger, som i mange

Egne i Tydsklar en ertimod som oftest ved gode

Kilder i Stand til kunne give selvstændige Efterretninger

baade om den samle politiske pinddeling af Landet og den

ældre kirkelige. os at er interessant paa denne Maade at

sammenligne lis, pHvad der herved især kommer til

Nytte, er den Ssge.

dighe

Herreder indtil ; idag har vedligeholdt sig ikke

alene i hele Sos, iget, men ogsaa Hertugdömmet Sles

e 9. e

Vig, omendelsss 1ste ikke uden flere Forandringer,
som for störst t i de

1. at den ældgamle Inddeling i
9

e Delen have dere” Grund deri, at Geistlig
eICIl

*) See *ealesa oarl Heinrich Hit” v. Lang i hans Baierns

Gauen nach dle der Alemannen, Franken und

- el
Bojoaren aus drei Volkstämm

Se , sprengeln naehgewiesen, Nurn
berg 1830. *a alten Bisthums sp - Bayerns Gauen nach die

*rimod Carl v. Spruner* y -

en der Alemannen , ""anken und Bajoaren aus den
er y

Man finder meget gode
e 1831- get g

sewiesen, Bamberg e17ing og især over Forholdet

perdinand Heinrich Müller i

drei Volkstän,

Urkunden na

Bemærkni

ser *S*nn den gamle Indd

, Die deutsch *litiske Og geistlige hos

e enna S und ihre Furste" ? e -

wickelung der- *ts Verhältnisse peutschlands im Mittelalter.

4 B. Berlin erritorial-Verhåltin s. 18.

aa, s. 8 m, især ogsaa *

oder historische Ent



334 mispEpömmet slesv1Gs GAMLE omrANo.

hedens og Adelens Godser allerede temmelig tidligt bleve

unddragne Herredernes Jurisdiction eller, som man kaldte

det i gamle Dage, fik Birkeret. Vi have imidlertid Efter

retninger nok for i de allerflesteTilfælde at kunne paavise

Herredernes gamle Omfang, og dermed gaae tilbage til

den Tid, da Valdemar den AndensJordebog blev forfattet,

som tydeligt lærer os at kjende Landets Inddeling i den

förste Halvdeel af det 13de Aarhundrede. Ved denne

Jordebog(Langebek Skript. rer. Dan. T.VII, p. 507 sqq.)

lære vi ogsaa at kjende de gamle Sysler (undtagen dem i

Sjælland), der svare til de tydske Gaue", ligesom Herre

derne svare til de tydske Untergaue” eller Centenen”.

Hermed kan man sammenligne det, som er os bekjendt

om Inddelingen i biskoppelige Diöceser eller Stifter, og

ogsaa her möder os den heldige Omstændighed, at endog

saa denne oprindelig kirkelige Inddeling har tjent som

Grundlagfor den senere InddelingafKongeriget i Stiftamter,

omendskjöndt der heri ere skeet nogle Forandringer.

Hvad Halvöen i Særdeleshed angaaer, saa har For

delingen af Landet Nöans-Jrilano i Bispedömmer i Be

gyndelsen fuldkommen nöiagtig rettet sig efter Syslerne.

Denne Fordeling er, som bekjendt, kommen i Stand 1065,

og det netoppaa fölgende Maade: Under Stiftet 1, Bönglum

lagdes Vendsyssel og Thy. 2, Vimong: Salling, Himmer

Syssel og Ommer Syssel. 3, AAahuus: Abo Syssel og

Löfre Syssel. 4, Ribe: Hard Syssel, Varde Syssel,

Jelling Syssel, Almind Syssel af Nörre-Jylland og des

uden endnu en Deel af Sönder Jylland, hvorom vi strax

nedenfor ville tale videre. Den vigtigste Forandring, som

er foregaaet hermed, bestaaer i, at BiskopJacob afViborg

1395 satte en Deel af Ommer-Syssel i Pant til Stiftet

Aarhuus, hvilket er forblevet hos dette; det var den östlige

Deel, bestaaende affire Herreder: Onsild, Stefring, Hald
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og Gjerlöv Herreder- ovide Pontoppidans Annal. eccl.

Dan. T. II, p. 250).

Mereuregelmæsss g var Inddelingen afSönbea-JvLLAND,

thi heraf hörte, son- ovenfor bemærket, en Deel til Bispe

dommet Ribe, og «a -, ed blev paa en paafaldende Maade

ikke alene Syslerne men ogsaa Herrederne gjennemskaarne

af Diöcesgrændsen åræ- ellem Bispedömmerne Ribe og Slesvig.

Bestemmelsen af Slesane Grændse synes allerede at være

skeet paa Knud dler- stores Tid; idetmindste finder man

en Bemærkning, *ra hentyder derpaa. Det hedder nemlig

i Chronicon ecclesias, MRipensis, LangebekScript. rer. Danic.,

VII, p. 185, om siskop odincar, der dide i Aaret 1043

eller efter Dankv, ert, (Landesbeschreibung S. 79) allerede

1035 : Hic 9tiaesar, Episcopatus Jutiae certis limitibus

dicitur diserevisse Men disse Episeopatus Jutiæ kunne

ikke dengang Veere, andre end Ribe og Slesvig; thi Stiftet

Aarhuus, som **sstignok har isteret tidligere, var dengang

ophört, og er resret bleven gjenoprettet 1065, paa hvilken

Tid ogsaa Börsu varm og viborg fire bleve til. Bestemmelsen

om Grændsen Nna od s ka In imidlertid ikke være skeet

alene ved Bisse, en af råbe , men der maa have fundet

e overeensler p Sted mellem ham og Biskoppen af

Slesvig, so st Ste desto nödvendigere, som

rumsaa have være e

ogsaa Bispedas slesvig just Pa" denne Tid under

Knud den St. MMM mmet e t efter sit Forfald, og man

Urst n e t ,ge flere Kirker (thi iAaret

S t byg35
1001 kaldt- ænke paa at DS

Kirken i Slesvig ecclesia desolata og först
1r Kell

*S*wre blev gjenoprette

1018 blev Ty,

en Tid hen- Se

andre Stede,

snakirken oprettet Pa” og der gik muligvis

en kunde blive indrettet paa

D kan imidlertid meget let forklare sig,
hvorfor de e- Ma Inddeling ved denne Ordning ikke

kunde tjene, : for Bestemmelsen af de kirke

Adam af E. -arstal er sandsyn

* ser, Gera angiver det.
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lige Grændser, naar man tager begge i nöiere Betragtning.

Til at gjöre dette anskueligt kan medfölgende Kort tjene.

Dette Kort fremstiller Stiftet Slesvig saaledes som det var

kort för Reformationen: foruden Herredernes Grændser ere

ogsaa de gamle Syslers Grændser angivne, og det viser

saaledes Diöces-Grændsens Afvigelse fra den gamle politiske

Inddeling af Landet, som denne med Sikkerhed kan sees

afValdemars Jordelbog; det syntes hensigtsmæssigt at an

give denne Inddeling paa Kortet, fordi Forholdene derved

lettere kunne forklares. Foruden denne Inddeling i Sysler,

som fandt Sted iAaret 123l eller noget tidligere, men siden

forsvandt, da der blev oprettet Lehn og Amter, sees ogsaa

paa Kortet Bispedömmet som det var i Aaret 1523, altsaa

kort för Reformationen. Dette Tidspunkt er blevet valgt,

fordi Slutningen af den katholske Tid netop maatte synes

passende til en saadan Fremstilling, og vi just fra dette

Aar besidde en fuldstændig Fortegnelse over alle de Kirker,

der hörte til det Slesvigske Diöces 1. Man kunde ikke

med Sikkerhed angive de enkelte Kirker i enhver ældre

Tid (undtagen ved Aaret 1463, for hvilket liber censualis

Episcopi Slesv. giver Oplysning).

Jeg maa först med Hensyn til Grændsen imellem

Bispedömmet Slesvig og Stiftet Ribe forudskikke nogle

Bemærkninger. Man tager feil, naar man troer, at Ud

trykkene , HERrugbömmet Slesvig” og.SöNornavLLANn”

ere eensbetydende, naar vi altsaa i det fölgende komme

) I den saakaldte Schwabstedter Bog, der er aftrykt hos

vWestphalen Monum. inedita T. IV, 3140, men ikke correct. Jeg

besidder Manuscriptum Fabricianum, hvorefter det ucorrecte Aftryk

er skeet, og har ved det faaet större Vished i mange Punkter.

sammenlign hermed de ældre Kirke-Registre, om hvilke jeg har

givet Efterretning i min Statistik over Hertugdömmet Slesvig

S. 85-86. Ved flere Enkeltheder vil jeg ogsaa henvise til denne

kirkelige Statistik.
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til at tale om Sinderjy-11,a. saa maa man ikke derved forstaae

Hertugdömmet Slesvigs ; sin nuværende eller forhenværende

Udstrækning. Af S &s r- derjylland hörte kun en Deel, men

det rigtignok den stes a-ste, til Hertugdömmet, heller ikke nu

omfatter dette hele Sæsnderjylland. Saaledes ligger Staden

Ribe selv upaatvivlens ss ikke i Nörre Jylland, men i Sönder

jylland, naar man =antager Skodborg-Aaen eller Konge

Aaen for Grændsen e endvidere er der, som bekjendt, et

heelt District i Nær kasien af Tv5ndern(GrevskabetSchacken

borg og Godset "**s-morg), som rigtignok omtrent til 1400

har hört til Hertusassmet , men siden den Tid ikke mere

hörer dertil og *as ra, er -, Rest af Sönderjylland. Men

til Hertugdömmet nsre foruden den störste Deel afsinder

jylland endnu:

1)Öerne Als ses prge, som i ældre Tider bleve anseete

for hörende til Sv 5

Ierfor ogsaa henhörte under

Odense Stift; ,
S7 en, og

e - *Ser komme de -

dömmet Slesvig - i lske i Betragtning ”

2) Öen Ferrasse, oprindelig et vendisk Land, der nu

9

rigtignok hörer - det slesvigske Generalsuper
intendentur Ma d under

3 f e f r prne hörte fi F GIS, Stif
e mati) Nord l" O Refor y f

la e evndelsen et Land for sig selv,

der ikke hörte, und, i Begy

a y - 9 lnu GIl rum Tiderat He l Sönderj Iland e g GIf

rtus«las, ft. ikke 38) igt afe, men af met V3 op & L 49 Val" afh

Tonen. e e rv 1.

4) Landet anellem Eideren og Slien (Terra inter Sliam

et Eydoram,

---rome, slesvicensis) kan man lige saa

*essrne til sinderjylland det var ogsaa for

Ser- Tid endnu kongelig- efterat Hertugdömmet
e

Stores Tid blev det
Paa Knud de”

naar Talen er om Bispe

lidt egentlig ar

störste Deler

allerede var

rettet.

) Sonde-, ind under det slesvigske
O ;etteral- nu *

seneralsuperimes *'s hjrer rigtignok n en stod det under Bi

rmation
skoppen af Ode, **d entur, men for Refo staaer under General

e ga, nul

superintendent, **ss. kekenis, der ogsa se i Aaret 1615.

- 1849. - har først faaet sin * 22
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i Aaret 1026 afstaaet af den tydske Keiser, efterat det

siden 931 havde været et Markgrevskab, og Heinrich I

havde sendt en KoloniSachsere derhen, (hvilket man endnu

kan see af Husenes Bygningsmaade o. s. v.); i endnu

ældre Tider, bevisligt fra 811 til 931, var det dansk (i det

9de Aarhundrede Silendi). Dette District har en Tidlang

staaet under Bispedömmet Oldenborg, men kom derpaa

under Bispedömmet Slesvig.

Til Bispedömmet Slesvig hörte altsaa idetmindste fra

Knud den Stores Tid det nylig nævnte Landströg imellem

Eideren og Slien", endvidere hele Nordfisland og en Deel

af Sönderjylland, bestaaende af de tre sönderjydske Sysler:

Barwith Syssel, Ellum Syssel og Istathe Syssel; det sidste

heelt og holdent, af Ellum Syssel kun den sydostlige

Halvdeel og af Barwith Syssel den östlige Halvdeel. Diöces

grændsen imellem Slesvig og Ribe gik altsaa midt igjennem

Barwith- og Ellum-Syssel. -

Efter Valdemars Jordebog indbefattede Barwith Syssel

l23l fölgende fem Herreder: Hathærslebhæret, Thyur

strophæret, Fröshæret, Gramæhæret, Rafnstorphæret. Dette

sidstnævnte var allerede dengang deelt i to Dele, hvori

vi allerede see Adskillelsen i Nörre- og Sönder-Rang

strup-Herred (xx marce puri et de alia parte xxv

marce). Da Lehnene Haderslev og Aabenraa opstode,

maa denne Adskillelse have udviklet sig fuldkomment, da

Sönder-Rangstrup-Herred kom under Aabenraa Amt eller

Brundlund-Lehn. I Jordebogen mangler endvidere Kals

lund-Herred, som nödvendigvis maa antages for at have

været en Deel af Barwith-Syssel, da det ligger S. for

*) Hertil er i senere Tider hyppig blevet regnet Swansen,

hvilket efter dets Beliggenhcd at regne er rigtigt, men jeg er over

bevist om, at Swansen ikke har hört til det tydske Markgrev

skab, men altid har været et dansk Land, afsondret fra dette ved

Östervolden.
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Kongenaen, der altid er blevet anseet for at danne Grændsen

imellem Nörre- og Ses derjylland. Sandsynligvis er dette

Herred noget seneres leven adskilt fra Frös-Herred (1321

var det til og blev des, sgang tilligemed Frös-Herred ogMandö

tildeelt Cantoren i IR s e Domkirke som Provsti; k. Statist.

S. 1457); thi at dest- blot skulde være glemt, kan neppe

antages. – Oversee- maa saaledes Omfanget af Barwith

Syssel, saa strakte elette Landskab sig mod Öst fra lille

Belt (ved dette "ss-sr ; Nærheden af Koldingbugt Lands

byen Bjert, forhern Ms saldt Bvarthae, Bjærtæ, Barthe, hvoraf

Syslet synes at taav- faaet sit Navn) indtil Vesterhavet,

mod Nord begrændse, af Kongeaaen, ved hvis anden Bred

Varde- eller Varvvien, og Almind-Syssel vare beliggende.

Som det *S a es h5rte ogsaa Ribe endnu hertil, thi i

Jordebogen blive endnu Indkomsterne fra denne Stad anförte,

förend man konvæve, til den nye Overskrift Ellum-Syssel.

Imod dette Syssesu , Grændsen op ad Ribe- eller Nips

Aa indtil det Stesen 3 i, denne opstaaer ved Foreningen

af Flads-Aa og sitA derfra gaaer den opad langs

med den Venstre, eller Gjelst-Aa – i sydöstlig

Retning indtil Anssie og derpaa mod Syd, for det meste

langs med sanas MB. saa at Landsbyen Rost (der rigtig

nok hörer *a«le, s ; Hvidding Herred) endnu

kom til dette, Syssel om hjrende til Nörre-Rangstrup.

Herred 1. «sen ik Grændser mod Ost og igjen imod

Syd indtil * ra-A Bedstedt- Arndrup er endnu ting.

pligtig til St su er altsaa oprindelig udenfor

Sysselet. *as m dend-en over til Vir-Aa, og

efterat have - Udspring, gaaer den tæt1r, e s -

forbi Ries, a F- st denne til den

Nelsen Landsbyerne Mills og underup,
e

") Denne Ie Kort » f. Ex. hos Gliemann,
e - o

urigtig betegra, sandsby er r "n Ividding-Herred. Smlgn.

Schröders re, SOIl henhoren ” ”... kirchl. statistik s. 1501,

1505, 151s, aseraphie y. Schlesv. Oå -

'Se5 22*
e
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beliggende i Sönder-Rangstrup-Herred, endnu maae regnes

med til Barwith-Syssel; derpaa gaaer den en kort Stræk

ning over til Gjenner Fjord.

Ellum Syssel, der har sit Navn efter Landsbyen

Ellum ved Lygumkloster, indbefattede Hvidding-Herred

(Hwitinghæret), Löghaehæret (Löe-Herred med Lygum

klosters Birk), Höthershæret (Höyer-Herred, hvortil for

modentlig ogsaa Tönder-Herred og Mögeltönder have

hört, maaskee ogsaa Visbye Sogn, smlgn. kirchl. Statistik

S. 1570 og 1695), Risaehæret, Loctorphæret (saakaldt

efter Lautrup,nu Slux-Herred) Cyppælöfhæret (nu Lundtofte.

Herred), Kjærræhæret (Karr-Herred) og Sundwith. Ogsaa

dette Syssel strakte sig altsaa fra Vesterhavet til Öster.

söen, idet det begyndte ved Ribe, gik langs med Bar

with-Syssel, som ovenfor er beskrevet, og derpaa langs

med Östersöen til Flensborg Fjord og böiede fra denne i

Nærheden af de to smaae Oxeöer. Disse hörte til Wies

Herred, altsaa til IstathSyssel, ligesom ogsaa Landsbyen

Hönsnap. Snart naaede Grændselinien Geil Aa oggik langs

med denne, indtil den böiede af imod Syd og naaede Aaen

ved Vallsböl. Denne Aa er den gamle Grændse, saa at

en Deel af denne Landsbys Mark med Kirken laa iWies

Herred, den anden Deel i Kar-Herred. Det samme synes

at have været Tilfældet med Hörup, og Skaflund laa

bestemt i Kar-Herred (see kirchl. Statistik S. 892, hvorefter

S. 453 maa rettes). Den sydlige Grændse dannede So

holmsaa, den vestlige imod Frisland den gamle Danmarks

Grav imellem Kar-Herrred og Böking-Herred, derefter de

Vande, som vare der, hvor nu Gotteskog-Söen er, indtil

Mundingen afWid-Aa.

Paa Grund af disse Syslernes Grændser, var det ikke

muligt, at lade dem blive udeelte ved den kirkelige Ind

deling. Ribe selv laa paa Grændsen imellem Barwith- og

Ellum-Syssel, det maatte derfor erholde en Deel af begge
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til sit Diöces, thi he-ge Syslerne kunde ikke heelt blive

lagte til dette Stift, f., slesvig-Stift ellers vilde blive for

indskrænket. Derhos som i Betragtning, at der fra begge

Bispesæderne vistnol- =llerede för Bestemmelsen afGrænd

serne var blevet anla s Kirker, især paa de vigtigste Steder.

For saadanne vigtige Steder kan man fremfor alle antage

Tönder og Haderslev- T5nder stod allerede tidlig i For

bindelse med Ribe s Haderslev med Slesvig; sidstnævnte

havde en Collegiat-K s v-se, som ansaaes for Datter af Cathe

dralkirken i Slesvigs T5nder maatte altsaa blive ved

Slesvig. Hvilke Landsbykirker, der

dengang have været til pean man ikke med Bestemthed

angive; men der es- stor sandsynlighed for, at ved de nye

kirkelige Indretnings, paa Knud den Stores Tid ethvert

Herred fik en Kirlse, Ethvert Herred maa altsaa oprindelig

kun have været eet- Sogn. I mange Herreder kunne endnu

* ælker kjendes ; de andre vare Capeller og

* se selvstændige- Ikke sjeldent har det

at- Landsbyer, som laae i en Udkant af et

***sst borte fra deres Herredskirke og derfor

gave sig ind ***sler en nærmere Kirke i et andet Herred,

og denne 9mster, og maa man tage Hensyn til ved en

nöiagtig beskriv- s Landet, fordi netop derved ere

opstaaede smaa, Ar is, mellem de Politiske og kirkelige

Grændser. N= vigelser at saadanne Herredskirker

maae være o,

Ribe, Haderslev Ved

været Tilfælde,

Herred, vare l

* man antager ,

*ettede strax i Begyndelsen af Knud den

Ths- at der til begge de nord.

Ss saa synes det,

, Ribe kunne være udgaaede

ed pKalslund-Herred) – for

Stores Regjer;

ligste Svsler s

; s önderjylland fr
Our- 7- -v a

modentlig"v-, i. sandsynligvis Gram,

en for fangs endig Agerskov, en for

Hviding Herre, flere 9 f ;e-Herred, Lygum, og en
for Höyer-Hr, - Bröms, Or rander-Herred hörte, for.

modentlig Aares se«, hvortil ogsaa an nu villet lægge de

- eæg,der. Havde m
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nævnte Herreder i deres hele Udstrækning under Ribe Stift,

saa vilde dette Diöces have naaet lige til Ostersöen, og

Haderslev være bleven ganske skilt fra de övrige Dele af

Bispedimmet Slesvig. For at dette ikke skulde skee,

maatte altsaa den östlige Spidse" af Rangstrup-Herred blive

afskaaret, altsaa det nuværende Öster-Lygum Sogn, hvor

til för ogsaa Landsbyen Strandelhjörn (som nu er lagt

til Beftoft Sogn i Nörre-Rangstrup-Herred) skal have

hört, saaledes som ogsaa Landsbyerne Lunderup og Mjöls

i Sönder-Rangstrup-Herred synes allerede tidligt at have

givet sig under den nærved liggende Kirke i Ries. Var

endvidere hele Gram-Herred blevet ved Ribe, saa vilde

Grændsen have naaet til nær ved Haderslev - (nu höre

endogsaa et Par Landsbyer i Gram-Herred til S. Severin

eller Gammel-HaderslevSogn, saa langt naaer Gran Herred);

her blev altsaa dette Herred deelt imellem Ribe- og Slesvig

Stift, og Grændsen blev trukken op imod Nord, men rigtig

nok med nogle Krumninger formedelst Bugtningerne af

Markerne, der hörte til de enkelte Landsbyer; for paa

denne Linie at kunne naae til Skodborg-Aaen maatte ende

lig den östlige Spidse af Frös-Herred afskjæres, hvilken

nu dels udgjör Skodborg Sogn, dels traadte i kirkelig

Forbindelse med det paa den anden Side afAaen beliggende

Wandrup Sogn, der hörer til Ribe Amt, og derved er

bleven adskilt fra Bispedömmet Slesvig (Holte, Bastrup

og Osterbyegaard). Ved denne Betragtning kan man idet

mindste nogenlunde gjöre sig en Forestilling om, hvilken

") Paafaldende er det ved Formen af Herrederne, at de ofte

löbe ud i Spidser, og dette netop til en Havbugt eller en större

Flod. Maaskee kan man forklare dette af den Omstændighed, at

Herredsinddelingen havde Hensyn til den militære Forfatning, og

der altsaa gjerne skulde være en Plads til at udruste Skibe paa i

ethvert Herred.
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Grund der har været til Bestemmelsen af Diöcesgrændsen,

der synes saa paafal ende.

Ved denne Leil i shed fortjener det imidlertid at be

mærkes, at rigtign «» - den sidst omtalte Linie i det Hele

taget er forbleven US - endsen imellem Ribe Stift (Törning

Lehn) og det slesvissske Generalsuperintendenturs District

indtil vor Tid; mes, at Bispedömmet Ribe efter ltefor

nationen har miste e- en Deel Kirker i Syd, nemlig: Helle

vad, Ekvad, Bedstesen, Lygumkloster, N5rre-Lygum, Brede,

Skads, Jerpstedt aniser rra;nder, Abel og Uberg, men

derimod har faaet S. Laurentin paa Föör, S. Clemens

ram Amron, og aeemt imod Nord Seest ved Kolding, som

na til Nairre-Jylland (smlgn. kirchl. Stati

Under *peasnet slesvig blev altsaa foruden de

nævnte Dele af Barwith- og IEllum-Syssel endnu tilbage

af Sönder-Jyllarn VlUIl- LP-5

Istathe-S. -

eller ldstedt i Seet , saaledes k hörende til Michaelis

e ass ,,, r slesvig, nu mirende til Memaets

Menighed i Sles, i gamle Dage har haft en

egen Kirke og

aldt efter Landsbyen Istad

ig , men sor
5 y e ior D I af dette

Ha eller ikke som den övrige Dee

men til Struxdorf-Herred

i Angeln. Istathe Syssel

Sogn har hört til Arens Herred

en egentlig endn"

Ellumsyssel idet

er vel efter 102

uren, da dette i valdemars Jordebog er bleven

særskilt Overskrift

sl»y-Herred, Nie-Her

slet. sies. Herred -
* re. og sider Gis-Herre" , Arælds- nu Arens

derfor ligger

strakte sig Tra, mindste til Slien og Danne

virke. Hert il

Slien og Eidue,

tilföiet uder

5 kommet Landet imellem

Herrederne vare: Wies

Herred, Hua, red, Slæs- eller, som man

nu skriver

Herred, Nas

Herred; og

struxdorf Herred, Uggel

e Træslet, (som maa have
*eradnu sydlig for Slien Fr (

op itten)
om Kropp og Hi sogn Kampen eller det

været Egne Svvansöe ogKamp, det

sidste det fF. 2

nuværende, en rhenværende stor«shner-Herred med Indbegreb af de Districter

mer
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af Rendsborg Amt- og Stadgebet, som laae paa denne

side Eideren. Iarnwith (nu Dänische Wohld) bliver först

senere nævnt i Jordebogen under de kongelige Godser,

Stapelholm slet ikke.

Til Bispedömmet Slesvig kom endelig endnu hele

Nord. Fristand eller Utland, som det bliver kaldt i Jorde

bogen, ogsaa deelt i Herreder, som senere skulle blive

nævnte, naar deres Inddeling i Provstier vil blive omtalt.

Hvad nu den videre Inddeling af det slesvigske Diöces

angaaer, saa havde denne sin Grund deri, at Domherrerne

her, som i andre Stifter, efterhaanden tilvendte sig en Deel

af de biskoppelige Rettigheder. Prælaterne af Domcapit

lerne og nogle Domherrer forvaltede de enkelte Provstier,

af hvilke der i det Hele var syv, og ved hvis Inddeling

man ofte har fulgt den gamle politiske Inddeling af Landet,

dog ikke ganske uden Undtagelse, hvilket ved den paa

fölgende specielle Beskrivelse nærmere vil blive forklaret

og anskueliggjort ved Kortet.

I. PRÆPOSITURA MAJOR. Domprovsten eller

Storprovsten havde under sin Opsigt Landet imellem

Eideren og Slien, tilligemed Swansen og af Istathe-Syssel

tre Herreder, nemlig: Arens-Herred, Nörre-Gös-Herred og

Sönder-Gös-Herred, samt et frisisk Herred: Lundenberger

Herred. I dette District vare i Aaret 1523 fölgende Kirker

efter Registret i Schwabstedter Bogen over det Cathe

draticum, som blev udredet til Biskoppen, og overTiender,

hvorhos maa bemærkes, at BiskoppensTiender tildeels vare

bortskjenkede og at der i Frisland slet ingen Tiende

blev givet, men kun Landpenge (terragium). PR RPositura

masoa eller det store Provsti indbefattede : 1, Risebye,

2, Kosleve,nu Kosel. 3, Sitzbye,nuSiesbye. 4, Svansen.

5, Wapenis, nu Wabs. 6, Borbye. Disse 6 Kirker ligge

i Swansen, men Sognene Kosel og Borbye naae imod Syd

udenfor dette Lands Grændser. Den gamle Hovedkirke
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har sandsynligvis v-sret Svvans-Kirken , fordi den endnu

förer Navn af Landet selv og den ved samme Kirke liggende

Landsbye kun hedenes- Kerkbye (nu Karbye). Borbye maa

være yngre end Eks-srnborg, fordi Landsbyen og Kirken

have deres Navn a - dette (Borgbye i gamle Documenter).

Kosel og Wabs kælenes kun Capeller i den gamle Forteg

nelse (hos Heimreie- , Kirehengeschichte S. 122, og i Falcks

Statsbürg. Mag. Iv S. 195 ff., hvilket vi citere som Catalogus

vetustus). I Swan-sen var en Vikarius, der ogsaa i Cathe

draticum udredede se Skilling som de mindre Kirker, medens

de större gave 241 S kiner. 7, Eckernförde, efter Catal.

vetust. forhen kur et cape. nemlig for Borbye. 8,Gettorp

med et derværena, Capel , s. Jürgens Capel, et berömt

Valfartsted. 9, ”eegene (Capellet S.Catharinae er bleven

forlagt derfra til ruse,d,e). 1O, Slabbenhagen, det nu

saakaldte meka-rig Disse tre ligge i Dänisch-Wohld.

l 1, Sestede seks stede gter Catal. vetustus kun et Capel,

ligger nu rigtignole i det delige Godsdistricti Dänisch-Wohld,

men bliver i Pavlsrethe Landesbeschreibung ikke regnet

vil dette andslen, , til Berg-Herred, det nuværende

Hütten-Herred idelingen af Herrederne i dette District

mellem Eiderer, Ospr set er dog temmelig ny. Hütten selv

har et adeligt Gr, ds , har først faaet Indretning som Herred,

efterat det i earet Val" pkommet under Landsherren.

Man kan der f, , ikk ned Najiagtighed angive de enkelte

Districter i "-awa pideren og Slien. 12, Bins

torp, synes *at have været en af de gamle Hovedkirker

da Præsten ***«drmu faaer Kornleveringe" fra fjerne Lands

byer i Hohr, lgn. kirchl- Statistik S. 1236.

13, Kampe. sogn. Smlgn. st. kun et Capel, laa tæt

foran Rendsis, ealdes i Catal. kværket er, blev nedrevet

1691, og Miss hvor nu Kr Iagt under Christus-Kirken

i Rendsbor *sheden blev deels kirke i Hohn. Forhen

var dette se «leels fik den en n lle de Sogne, der

*ess, det störste iOmfang af a 3
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have hört til Bispedömmet Slesvig. Hele Districtet hed

1231 Kamp; 1554Vester-Krog, altsaa dengang endnu ikke

Hohn-Herred. I4, Kroppe, har kun været et Capel- Kropp

Herred er, som det synes, först blevet oprettet imellem

I 107 og 1491. I denne Egn har efter Catal. vetustus

endnu ligget et Capel, Hügelstadt (det gamle Huglæstad,

som forekommer 1285), som imidlertid ikke var til 1523,

og hvis Beliggenhed endnu ikke engang nöiagtig kan paa

vises. Man formoder,atdet har ligget vedReide. I 5, Holling

stede ligger i Arens-Herred, men en Deel afSognet nu i

Kropp Herred. 16, Stapel, d. v. s. Syder-Stapel, synes

at have været en gammel Hovedkirke. 17, Ervede, nu

Ervde. 18, Beveringhusen, nu Bergenhusen. Disse to

have sandsynligvis kun været Capeller (til Syder-Stapel)

og udgjöre tilligemed Syder-Stapel Landskabet Stapelholm,

dog strækker Bergenhusen Sogn sig udenfor dette Landskab.

19, Haddebye, som bekjendt en gammel Kirke. Den

ligger endnu indenfor Arens-Herred, men Sognet strækker

sig længere. Om de i dette Sogn beliggende St. Johannis

Klosters Landsbyer forhen maaskee have hört til Arens

Herred, er uvist. 20, Hiitten, efter Catal. vetust. et Capel.

Til Præpositura major maa vistnok ogsaa regnes

St. Michaelis-Menighed udenfor Slesvig; i Catal. vetust.

skeer dette udtrykkeligt. Maaskee have ogsaa Kirkerne i

Staden hört til det store Provsti, dog har man ingen sikker

Efterretning derom. Kort för Reformationen vare her

endnu fölgende Sognekirker. St. Petri Domkirke, hvortil

ogsaa hörte en Menighed; S. Mariæ Kirke paa Holmen

eller Vor Frue-Kirke; Helliggeist-Kirken , för kaldt baade

S. Drottens- og S. Trinitatis Kirke; udenfor Byen Ogsaa

S. Laurenti-Kirke med et Sogn, og dernæst S. Michaelis

Kirke. Klostre vare : S. Johannis-Jomfru-Kloster paa

Holmen udenfor Byen, et Franciscaner-Kloster eller Graa.

brödre Kloster med S. Pauls-Kirke; et Dominicaner-Kloster
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for de sorte Munke- ,ed Maria Magdalena-Kirken. För

havde der været ma, Tasse flere Kirker i Slesvig. Capeller vare

S.Jörgens udenforse den; S.Jörgen og S. Job vedGottorff

endnu 1528; et * G«-rtruds Capel og det hellig Kors's Capel.

Nu fölger Söns - - n. Gis-Hanko eller omtrent det "

værende HusumAne. S deri laa : 1, Husum – som Capelud

gaaet fra Milstede -. f5rst fra Aar 1448 en Sognekirke.

2. Mede, den ss-, 1, vedkirke. 3, Hatstede, Hat
stedt, vist ogsaa *ermelig gammel. 4, Snresing, forhen et

Capel. 5, Oldere - fj "drenfeld. 7, Treyn, forhen et

Capel; Sognet st 9ækker sig over til den anden Side af
Trene, som se»

**s vist er den gamle Herredsgrændse.

8, Schobil, navn suer i Registret fra 1523, menvar allerede

til 1463 og var Törst e Capel. Hertil hörer ogsaa :

9, Suavestede, Sel, stedt, som ogsaa mangleri Registret

OVer Cathedratie, men forekommer i Tiende-Registret.

Nanness-nu, er ende Bredstedt Amt: 1, Fjöld(skrives ofte Yissu, s O reærrup eller Drelstrup. 3, Breke

ling eller Bres • - 9 - Hovedkirke. 4, Bredstede,

I 463, siden 1510 Sogne

5, Horne, Langenhorn.

som Camel svar, den gamle
SOl )

kirk saaet fra Brekl1111

1rke. 0, **e”-a, eller IBorluim

7, Bargum. - -J7 ridehund. (I o-kholm er Kirken först bygget

1550). Her s Na; e-Gis-IIerred boede Friser, undtagen i de
v - tre-UnUs- -

to Sogne Fiss ol og Joldelund, der altid have været danske;

men disse * riser drte , til det egentlige frie Frisland

(altsaa hert,

ydede ogsaas,

i Sönder-GS.

sætning til Konge-Friser) og

holdt det sig medFriserne

Hattsted og Schobüll.

selige Friser i Mod

Tiende; ligedan f."

*s-Herred i Sognerne

Af det 5rte til præpositura maior:LuNn s sessentlige FaisLAN hör dr t gist

Cathedratieum-tegistret fore*S æe eng-HERRED.

Skes, de hertil hjrende Kirker; her ydede man

Tiende, men Terragium" Af andre Efterret.

9 G re fölgende Kirker her:
manan, at der p523 va

irke. 2, Simonsb«-,, den gamle Hovedkir e l erg

ninger VOees

I , Luny e,
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n betydelig Kirke. 5, Han

3, VÆ "e auerede rs

Havetsove fra de övrige Sog

strand. -

og hang s Slesvig hö5rte altsaa til r

43 Sogne, iblandt hvilke nogle meget s

mt som overhovedet ogsaa Kirkerne Iænger irO 3 -

Nord laa mkranen. Capituli ha

den övrige Deel af stathe-syssel. e
e borgh, de fire Sogne-Kirker: S. Mariæ eIIe

Flens 7 S. Nicolai-, S. Johannis- og S. Grerr.,,

rne k; it er gaaet ind efter Reformationen

blev forenet med S.Mariæ-Sogn, men r

det særegne Navn Ramsherred og har S1 Andee a

for sig selv. S. Johannis-Kirke ligger oprind

sb enere Grund, de andre Kirker oprindeli

m Derefter fölgende Herreder. - -

Slesheareb, hvori: l, Ulsmis. 2, RafaeÆie-, Rafnkj

nu Rabenkirchen (Arnis har först faaet sin Kirke efter Re

tionen). 3, Töstrup. 4, Cappe, först, sor, Navnet og

kun etCapel(S. Nicolai). 5, Sct. Bradorp (Sd

6, Thorstede, Taarstedt, skal have Været Her

Brodersbye. 8, Goltoft, Goldtoft,

sin egen Kirke, men er bleven

9, Loyt, först vist kun et Capel ,

- Braru

redskir

har I U ikke In

lagt under Brodersh

da Landsbyen

Loyt
den eneste, der hörer dertil. 10, B.o,, mangler

i Regis
over Cathedraticum, men forekommer Registret O

Tiende og var allerede til 1463.

Stauxdorp-HERRED, hvortil ”Ssaa de r

*værende MI,
kirch-Herred og Satrup-Herred have ha;r

s indbefattede fölge

Kirker: 1, Struxdorp, sandsynligvis de,

samleHerreds,
2, Böle. 3, N. Bradorp (N. Brarup). * Katea, ,
ene Halvdeel af dette Sogn, nemlig andsbyen, Füsi
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ligger ovenfor Aaera ; slies-Herred ; f5rst har den kun

været et S. Mariae Ca el. 5, Nibel. 6, Tumbye. 7, Ulse

bye eller Vltzebye nu Uelsbye, en ganske lille Kirke,

först vist kun et Sapel. 8 , IMoldenit. 9, Havetoft.

10, Farensted. 1 m Toy. I 2, Satorp (Satrup), mangler

i Registret over Cat-gratieum, da denne Kirke var fri for
denne Skat til sks-ppen, snign. kirchl. Statistik, S. 895

og I 143. 13, h= - vist ogsaa Stoldik eller Stolk været

til, som nu hörer til Fahrenstedt Sogn, og ikke forekommer

i Registret over Cat, sdratieum, men i Tiende-Registret 12.

Her i Stnsdore med 1,a Antoniter-Herrernes Kloster

i Morkier (Morkires, en), med et Capel eller en Klosterkirke,

hvortil der imidleMrti «l ikke hæ5rte nogen Menighed. Klosteret

selv laa i Böel Opr.

Nyherren, Sira er vist blevet adskilt fra Strux

dorf Herred; hertal hörte: i. zzsyrus. 2, Quern. 3, Sten

*2, nu Sterup- 5, Gelting. Beverö, Birk

sare endnu Oer- 6, Södorp, nu Sörup.

Samle Herredsgrændse imod Slies-Herred

de adeli ikke med Ndiagtighed angives, da der paa

: mod Öst ere blevne nedlagte Landsbyer,

har været, kar,

ajstrup Sogne, som ogsaame Esgrus O3, Tös sav,

imellem Gelti, llem Esg erved i Tidens Löb er bleven

, ikke har nogen Efterretning

d

noget forand og Cappeln

e O9r Ilall helle
om, til hvilke s- og der de nedlagte Landsbyer og nogle af

Herrede e -dem, der er, pre 5rte til de adelige Godser,

\ il. som hoprindelig u ere til,

*ve hjrt. Derfor e" Grændsen i denne Egn
Ol"U,

ikke heller **ssivet nöiagtig paa pkortet, men kun omtrentlig.

- sy-ro i

HUsnv s E e m ogsaa Munkbrarup
Herred har ennep, hvortil fordu , Sy f lentli

-- ayState, IOrm0(lentlig denS* æt 1, Grumtoft. 2. Husby g

";e 1s rke. 3,Rilskov,

i ***s- dorp, Mangeunkbrarum - radorp , e

- Soon laa der
i dette Sogn laa pgegis, ogsaa efter den

uden Tvivl först kun et Capel.

Braderup det nuværende

hvor nu Glücksborg er,
vø se

Cisterciense,
*-Munke. Klostret Rus
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s

rre liggende Landsby Ride kaldet sekt Toster

igtig Ruhe-Kloster. 5, Afdelbye, her harværet s -Würge

lige over for Flensborg, og ved -andeveien

s Capel der, hvor nu nogle Huse ligge, se, kal

in Kreuz". Det sidste var allerede gaaet ind 14

-- Hiirun.

6,", Eggebek. 2, arte. , Sr,

Solt (Grote-Solt). 4, L.-Solt (Lütke eller Klein-sout, for

Walsdorp efter Landsbyen wolstrup - Oversæ5. Gö, S

dorp, Stenderup, nu kaldt Sieverstedt efter de

liggende Landsbye.

W1rs-Hennen: I, Bokerke, nu Baun s

E Inger

Munkene i r
Kloster have noget syd for Bau haft et Claus, eller Capel

Stedet Klus, som ligger i dette sagn, MM er Capellet sy

at have hört til Handwith Sogn. 2, "Tarates,

Herredskirke. 3, Harsted. 4, Wyge, dl. e.

5, JVandorp. 6, Wallsböll; denne Kirlse st

draticum-Registret fra 1523 anfört under Kar

den g:

Store-vv

aaer i o,

Herred (
Præsten i Medelbye havde den som Annex) DS saal

ogsaa i Tienderegistret fra 1463, men her er

ud og der staaer rigtigt derved: non Gest f
e e K -

en Deel af dens Bymark laa i sar-Herrea saaledes ,

en Deel af Marken til Hörup, Haxstea Sogn Ogn

-- 't Scheftelingly - Se * - , Se

Schaffund Bye (för Se \ samme Sogn

Sogneinddelingen naaede altsaa Præpo, 5ayog

situra Manajo,

godt stykke ind i Ellumsyssel. ,, Jor hry

lket Sees re.

Derimod havde af Wies-Herreal paa K

med de to smaae Öer Oxenö sivet

Kirke i Lundtoft-Herred og *aledes strakte

in Ellum Syssel sig igjen noget i, l, l

aa Kortet - ssel,ligeledes er antydet paa ... - - er Sa

imar i de ældste Tider haft Kir egnet har for

som den gamle Hovedkirke i Vies
sang til uHerreal ” - til 1

*ndsbyen H
U)
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Dette Archidiaconatus indbefattede altsaa med de 4

Kirker i Staden Flensborgh : 5l Kirker.

Hvad de enkelte Sogne i det heelt hertil hörende Land

skab, Angeln angaaer, henviser jeg til min Bog: Angeln

zunächst für die Angler, Flensburg 1844, hvori der findes

udförlige Efterretninger om alle hertil hörende Sogne.

III. PRÆPOSITURA IN ELLUMSYSSEL havde

först haft sin egen Provst (allerede 1198 forekommer en

Dominus Johannes, præpositus in Ællemsyssel), men blev

senere annecteret det store Provsti. Hertil hörte alt, hvad

der af Ellum-Syssel stodunder Biskoppen af Slesvig, nemlig:

Kann-Hennro: I, Enge,frisisk. 2, Lecke,uden Tvivl

engang Hovedkirken i dette Herred. 3, Stedesand, frisisk,

ligesom ogsaa en Deel af Lecke. 4, Kliarböll. 5, Bradorp.

6, Humtorp eller Humptrup, hvor Kirken fordum har ligget

længere ude. 7, Ladelund. 8, Karlum. 9, Lygum.

10, Medelbye. 11, Strixsand var et Capel i Medelbye

Sogn, som efter Reformationen er gaaet ind.

SLux-Hraneb med6 Kirker: 1, Raapsted. 2, Hostorp.

3, Huxsted,nu Hoist.4,Tinglev. 5, Bildorp, Bülderup,for

modentligengang Herredskirken. 6, Burkarl. HoistSogn ud

stræker sig rigtignok nu til Nord for Aaen, men de her be

liggende Landsbyer ere gaaede over til det fra Lygum, og

maatte endnu 1529 betaleTiende til Lygum. Derom handles

udförlig i min kirchl. Statistik S.406. Endvidere höre til

Slux-Herred: Arndrup Bye i Bedstedt Sogn, en Deel af

Bjolderup Sogn (men Kirken hörer til Riis-Herred), af

Uk-Sogn (i Lun tott Herred) Landsbyen
e \O

hvilken Sls-,eå for hed VLocthorphæret; der

en Deel af MeV Sogn til Lundtoft-Herred , nemlig

Stoltelund. Tog . Riis

Riis-Hr vori M, Lüchte, ð. e. *:

sandsynligv Sa*go amWe VovedWårke- \ MySs og

VAerre A »
Par Byer s g f VRangsurv\

en - , Vra vene

Sa ove

se
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L lerup 0, den ved havde altsaa Præposituret udvidet siorun » -»

- l 1523 i Registret OverI Enlev, saaledes staae endn )3, Endle, l

lgn. kin chl.

Statistik S 26} 4 » Ap - r Æl- fonhen været fll - - en" he ha

Kirker og Capeller. 5, Bjoldorp.

Cathedraticum, men Kirken var 1522bygget i Jordkier,

for staaer ogsaa Jordkier i Tiende Registret -

LuNotort-Hennep,forhen KliplevHerre ; l 52

fölgende Kirker: 1, Rinkenis. 2, Ouers, d. e.

eller som man nu skriver det Uck. 4,

3 Vare her

vars. 3, Uke,

Ærester. 5, –1rup,

Kirken eller Capellet der er gaaet ind 6 , Holebiby.

7, Kliplev, et berömt Valfartsted. 8 . Berener,

dorp, er efter Reformationen bleven rorenet nned Kliplev.

Hertil kommer endnu: 9, F, som ikke Ibetalte noget

Cathedraticum, formodentlig fordi Kirke, Var **necteret til

Provsteembedet i Ellumsyssel.

Sunbewith, Sundeved, hvortil ,

Birk Warnis har hört; paa denne Halvase, der ellers Ogsaa

forekommer underNavnet Nybe-Herrea. Vaare følgende Kirker.

1, Broaker. 2, Ditböll, nu Dyppel. 3, Vybbay. 4, Satorp.

5, Uldorp, Oldorp eller Ulderup. 6, - resoam. 7, Parag

Dette Provsti indbefattede altsaa S Kirker.

IV. PRÆPOSITUIRA virriss, s hertil

hörte hele det Stykke af arvithsysse, » der stoå ma

Biskoppen iSlesvig. Hvorledes Forhonae, har været men

". derværende Capitel,
er- - -

i Aaret 1318. I Byen var endnu, * allerede,

er-Kloster,

et

- -- -- Og et
Hospital. Til Provstiet hörte afSö Nn, R S-s S

=ssaa det * værende

S. Mariæ-Kirken i Haderslev og

er ikke rigtig klart, dog har man,

- Dominieudenfor Staden et S. "gens Car,

R. - Gertruds
-- - - - *Nostnu.
Oster-Lygum Sogn, som gamle *ssistre, Snart Heraen

Gram-Herred, snart til Ritterre s samlger, "* regnes til

S. 276, men som i alle Tilfæld, ar- h treh. Statistil

Barwithsyssel (see Beviset herfor *rte s ovstiet g

Sted)
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har der ogsaa været en Kirke, men man veed ikke, naar

den er gaaet ind.

Habeaslev-Heraep. 1, Wilstorp eller Wilstrup.

2, Halk. 3, Osbye. 4, Gradorp, nuGrarup. 5, Stadorp,

nu Starup, forekommer ikke i Cath. Registret 1523, men

dog i Tienderegistret. 6, Astorp, d. e.Aastrup. 7,Odinsbek,

d. e. Vonsbek. 8, Gammel-Haderslev var til, uagtet den

ikke staaer nævnt i Registrene fra 1523; men den er op

tegnet i ældre Fortegnelser. 9, Hoptorp, Hoptrup. 10, Mol.

torp, Moltrup, staaer i Registrene urigtigt underThyrstrup

Herred,formodentlig formedelstdens ForbindelsemedBjerning.

Dette Sogns Grændser falde paa nogle Steder ikke

sammen med Herredsgrændsen; see kirchl. Statistik S. 154.

THvastoap-Henreb; hvorivare mange Kirker, nemlig:

1, Thyrstorp, Thyrstrup, formodentlig den gamle Herreds

kirke. 2, Fjelstorp, Velstorp, Fjelstrup. 3, Aller.

4, Bjerning. 5, Westorp, d. e. Veistrup. 6, Stendorp.

7, Barth, Bjert eller Sönder-Bjert. 8, Dalbye. 9, Sested,

Seest, blev som ovenfor bemærket 1566 afstaaet til Nörre

Jylland. 10, Odinshyld, formodentlig af Hyld (Hohlunder-,

Fliederbaum), nu Vonsyld. I 1, Stepping. 12, Frödorp,

Frörup. 13, Hjerndorp, Hjerndrup. 14, Odys, Oeddis.

15, Taps. 16, Hegeltse, (denne Form endnu bibeholdt

1523), d. e. Heils.

Ogsaa her afvige Sognegrændserne paa et Par Steder

fra Herredsgrændsen, smlgn. kirchl. Statistik, S- 184

AfFaös-Henren: Scotborgh Sogn.

Af Gnaw-Henaeo: \, Witze, eller Wittsted. 2,

storp, nu Maugst, 3,Jegerup. A, Sommersted. 5, Oæem

oad. 6, Jeles. up- og m5),wes, for\men VVaMåemars

Jordebog l23 de , Hammelev

I dettes N ale gtsaa med Collegat

i Hadersle, v gt ere at vWke endnu

af Seest og Sv e ua SA vågyöre
23

l849

garven St. Maria

efter Astaaelsev

Maåers\evSerowså
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Nu komme vi til Nord-Falslavp. Kortet viser, hvor1 K 011 - - , - -- --

forrevet dette Land saae ud 1523. Ov *rsvGnmmelserne0rrev

havde idelagt en Mængde Sogne. Et Herred , nemligV e

*ior - hvilket

for er omtalt; de övrige Herreder i Nord-Frisland Vare
OVeIT" -

paa fölgende Maade fordeelte under 3 Provstier.e

V. PRÆPOSITURA EIDERSTED .

tre Landskaber, som nu tilsammen före Na

Lundenberg-Herred, hörte til Præpositura ,,
l e

Hertil hörte de

Vinet Eiderstedt.

- *oldenbitten.
2, JViddesmvorth. 3, Welt. 4, Foerne,z.

bil. 6, Alversum , staaer endnu armfrtlitt- - -

Det Egentlige Eiperstent : 1

5, Kotzen

egistrene fra

- Tinning, » den
gamle Hovedkirke i det egentlige idersteat

- 8 , Oldensnrorth. 9, Kating. -

Evenschop; heri laae: I, Garda,. den samle Hoved.

kirke. 2, Cathrinenheerd. 3, Teenaa,

* ”oppenbnn.5, Oster-Hever. 6, ubetit. 7 . "Remoo,

endnu anfört 1523, uagtet Kirken alleren

Utholm; hertil hörte: l , Tae ,,

Hovedkirke. 2, St. Peter. 3, o,

i

1523 men blev snart efter ophævet.
- - 7

- den Sanale

- efag. 4, *derhoved,
som gik ind ved Reformationen. 5, ester-ne, denne

var dengangkun en O, og er ”dsynlig, det i Valdemars

Jordebog anförte Hæfræ.

Altsaa vare der i det Hele 21 Kirker i

VI. PRÆPOSITURA IN s her v,

rede l 199 en præpositus in Strana ar alle

blev dette Provsti annecteret til *ntorate Ve

hertil hörte :

BELTRINg-Hennep med *lgena

eller Eesbüll. 2, Rörbek. 3,

l, -

- *gsbs,I. Evesbiu
5, Bupsee. 6, Bupte, hertil hol

at s; h *Onigsby-- Tr -

bage af Habelde. 7, otermoa. s, at er: der Var til

en Hallig eller Oe uden Diger. eola. 9, Gröde

Af alle disse sogne er ka, Gres

de tiuba,
* nu.

 



ns” spöMM1r -r - 1. Esvigs gamle omr ANq. 355

Epons-Hennen : , FTersbill. 2, Evensbill eller

Emptesbil. 3, Ode-2æ eau. 4, Trindermark. 5, Gaike

bil. 6, Stinere - rorhen en af Nordstrands gamle

Hovedkirker. 7, Brær-, -,z- 8 , Ilgrof. 9, Buplever; af

disse er kun den ene kirke i Odenbil bleven tilbage.

PILwoRM Hea Ruse - , her var endnu den gamle Hoved

kirke S. Salvatoris i æa - Pilvvorm eller Pelworm, men denne

var ogsaa den eneste Kirke, der dengang var tilbage i
dette hele Herred, ssom engang skal have haft 16 Kirker;

herhen hörte de ornaks ring Iiggende Halliger Hoge, Südfall,

Nübel, Norder-Oog . Sider-Oog, og Pilworm selv var af

Havet revet fra det övrige Nordstrand og blev först senere

1551 opdiget; forven, den gamle Kirke var her endnu et

S. Crucis Capel, ae, f5rst efter Reformationen, 1556, blev

en Sognekirke og nu hedder den nye Kirke paa Pilworm.

Winniens- eue, vvars-HR. R. RED. Heraf var kun een

Kirke tilbage, "nemlig Oland , Ibeliggende paa en Hallig.

Halligerne Hingstnes og Langenes besigte ogsaa denne

Kirke; men *eboerne f Nordmarsk besögte Kirkerne paa

Föör. Butnvæz, g (udenfor Digelbrudet).

Til disse fire Nordstrandske Herreder kom endnu

Föör (saaledes i valdemars Jordebog skrevet, senere För,

Foer, Föhr) .
Amrum.

IOste- pga. vare de to Kirker S.Johannis

- Den förste var * af de gamle Hoved.

kirker, mer- en Deel af Sognet hörte og hörer endnu til

Vester-Herresen eller vesterland-Fal"

I ”*ren irre paa Fi Hr. St. Laurenti Kirke.

Endvidere 4Amrom med S. Clemme” Kirke. (Disse to

Kirker eres efter Reimationen omne til Ribe Stift, men

- i dem),Sa endnu prædiket paa "I sydsk i dem)

*leeae, havde dette Provsti

Endne". A IN WITHA, d.v. s.
vedWien slig VII, rnerosrum; Grændse imod Ribe

*a- som dannede dets mor 23*

og S. Nicolas

der bliver
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Stift og löber ud i Vesterhavet imellem syut og Roma;

hvorfor ogsaa Sylt endnu hörer hertil, tilligermed to risiske

Herreder, der nu ere landfaste, men dengang Ved Sunde

vare adskilte fra det faste Land.

Böking-Hennep, heri laae og ligge enar,
- - i det saa

kaldte Risenmoor de 4 Sogne: 1, Lindhou. engang H d
OVed.

kirken i Herredet. 2, Risum. 3, Deates, sang. 4, Niebig

og endvidere paa Halliger eller Oer uden Diger 5 2. lt

- -
-

bil eller Wisch. 6, Faretoft. 7, Garnesbsang Her
- er efter

- der ikke

Sndelsen af

den Tid indvundet meget Land, men salmesbau

kunde tages med indenfor Digerne , er ; Beor
dette Aarhundrede gaaet tilgrunde. es

Honsmüll-Hennep, eller som det

kaldt, Widing-Herred efter den forbi ns bliver

var dengang, 1523, endnu ikke landfast. omend viaan.

störste Delen omgivet af et Dige. kirkerne Va skjöndt for

bil, sandsynligvis den gamle Hovedkirle, *** 1, Hors.

3, Niekerke; Kirken stod dengang 2, *mmesang.

blev först 1566 opbygget paa det sten hv Sted og

i Gotteskoog, som dengang nylig var indv *r den nu staaer

bil. 5, Rodenes. 6, Aventor. 7 vundet 4, Klauæ

Kirke er gaaet tilgrunde i Aaret 161 s *ehetssag

SvLt; paa denne Ö vare kun n

l, Keitum, dengamle Hovedkirke. 2 *e Kirker tilb

land. 4, Rantum. Kirken her ha, Vedl; orsvampa.

da den maatte nedbrydes, foren; "seholdt si. .

holde sig formedelst Flyvesande. * ikke la,

Der er endnu en Kirke til,

hört til Slesvigs Stift, nemlig rese -

her var kun een Kirke, St.Niels“ Paa Oe,

-
il ag *'so.ANn.

* da Öen, tidligere
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havde mistet meget L= ra 5 og i Schwabstedter-Bogen bliver

1523 bemærket, at Bissen kunde forlehne Sognekirken paa

Helgoland; men vi ha --, ingen Efterretninger om, til hvilket

Provsti den har hört

Naar man nu *rammenfatter alle Provstier, saa faaer

man fölgende Tal un for Kirkerne i Slesvig Stift omtrent

ved 1523 eller kort i - Reformationen.

Præpositura major . . . - 43, Præpositura in Ellumsyssel 38.

hvortil endnu kommer- 5 – inBarwithsyssel 36.

Sognekirker i Slesvig- 3 – Eiderstedt . . . . 21.

S. Petri, s. Mariæ, men – in Strand . . . . 24.

liggeist, S. Laurent; Ogr- – in VWitha . . . . 18.

s. Michaelis . . . . . . - 5. Helgoland . . . . . . . . . 1.

Archidiaconatus . . . - - . 5. Tilsammen 237.

foruden Klosterkirker, til hviIke der ikke hörte nogen

Menighed, og nogle Capeller, som kun vare byggede til

Brug for veldædige Stiftelser eller Sygehuse, og til hvilke

der heller ikke hörte nogen videre Menighed. Desforuden

havde der ogsaa, været Cape IIer Paa Slottene Gottorf og

Flensborgh, der ikke ere regnede med her.

–--T

Ved *edsnavnene, skrivemaade har Forf. troet det

hensigtsmæssis at tage noget Hensyn til de i Slesvig talte

Dialecter. De ældste Documenter * Registre vare vel for.

fattede paa -atin men af saadar"* hvis Sprogvar dansk,

hvorfor de *ssaa fr stirstedelen haY“ opfattetStedsnavnene

temmelig *åsstie, - gsaa et dog ikke stort

Antal af d; ”

nedskrevne

Senere findes ” Dansk, alt

sse Aetstykker afattede paa "ans altsaa atter
af saadanne, der vare de danske Sprog mæg

det Lygumklosterske Dipl
tari L er. Dan. v111), men

arum **så Dej. hos Langebek, Scr. r

ikke læns- 3 hundrede, blev for
Se " | - 1e Aar 3

en stor S efter den Tid, i det 14 dske og derefter i det

*Seel af Landet det Platty

omatarium (Diploma.
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hundrede det Hitydske det almindelige Skrift17de Aar bleve uheldigvis en Mængde Stedsnavne for

medens der *ssaa fandtI risiski sted med

forunderlig : i den *S dlige Deel af

sdske (ne Holsteen. Derved har der ,, dan

Slesvig, ja dtagen Skrivemaade, der ort, ikke engang

en eengang ", i det daglige Liv, men hv

stemmer m den at volde Forvirring og blive vatydelig,

ikke kan rige Boren, uagtet Sognet endnu bestandig

saaledes det i ældre Tidler skreves, og Navnet

kaldes", i det mindste 5 "mensætninger

o fror burde heden, Faareore, da det

komme af Faar, ikke af fahrene. I nogle Egne, navnlig

elser i Udtalen, dette

r tt St I V el ult Ger ant

l
IllV nligen finder de e e I e le

In ofte

dle oprindelig plat

Inet sig

orfra man

-

-- an enkelte Stan.i Angeln, forlængede m I

har vist sig i den Skrivemaade, som,-s

agen,

vende Endestavelser
er ingenlunde stunnbye og oe ; e er h e

at ; i forrige Aarhun

drede skrev man endnu meget oft, i og Cuy, hvorned

imidlertid Dialecten er noget for skarpt bete

Skrivemaade derfor forældet,

- s endnu hjre,
det næsten saaledes udtalt i nogle Egne af Angeln

endnu temmelig tydelig höres, lhvor *an taler platt

At ogsaa O udtaltes meget langt, -ar fe,

höitydskede Skrivemaade Oen,

- Ende
den danske Form beholdt for de

og 2

ydsk.

ranlediget den for

stavelsen G,

öll er i
-- - se, hvor Navnene ereaf dansk Oprindelse, bil "erinosa for de frisiske Egne

dette svarer til det holsteensk, år., f. Ex. i Brunsbere,
For de frisiske Egne naga ikke adtales som det

danske V men som F: ”ere, eller Potteres k –

Follervig, Volgsbil = Fossben * skrives, var

Registre Fiold og udtales na, risiu. det er at

danske Fjeld, ligesom 93saa let danske Folls e af de

vedligeholdt sig i den Egn til vo Tiel es prog har

- MDet enkelte , ,,
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ikke tilstrækkeligt til at Ioetegne den i Slesvig brugelige

haardere og fuldere UD til tale. Vi staae her, som bekjendt,

Englænderne ved deres angelsaxiske Afstamning nærmere

og kunne ligesaalidt via radvære mv, som de deres no eller

dobbelt ju, som de kal de det. I Middelalderens Latin op

toges Betegnelsen ve- eller 7v, f. Ex. Guilhelmus for Wil

helmus; Olddansken ta =ar for denne Lyd hv. f. Ex. hvid, Hval,

Hvede, svarende til «let tv-dske mveis, JWallfisch, Weizen;

mærkeligt nok findes s de mejerske Korter i Dankwerths

Landesbeschreibungs ved 165o endnu Gvidding for Hvid

ding ved Ribe. 1ölsse, derar maatte Stedsnavnene Walls

bill, JVarmis, h’ærre, o.s.v. skrives Hvalsböll, Hvarnæs,

Hvaabs eller Hvabernæs, p, Hilket vilde forekomme usædvan

ligt; derfor beholdes eller det ogsaa i ældre Dansk fore

kommende nv til denne særegne Lyds Betegnelse i Steds

navnene. Det er tilstrækkeligt her at henvise til Valdemars

Jordebog, hvor til denne Lyd= Betegnelse et stort og et

lille Vv anvendes staaende ved siden af hinanden, f. Ex.

Vvændlesysæl, for t» i det her paagjeldende

District : var terr. ogsaa i Midten

af Ordene svinavia, prinsvæ. medens det enkelte v

staaer for ut ,, f. Ex. Vtland , vgglæhæret. I Flensborg

Stadretaf 12sa. der er i sinderjydsk Dialect, hedder det lige

i Begyndelser - ors hærræ aar, thusænd nvintær, oc
Fra nv

tuhundræth savsintinghee oc fivræ2 ørinter, a fyrmer nvorfrugh

aftæn etc. SVden ny brugte ogsaa - hvor Odanerne ikke

- Es. istedenfor Odin sige” Woden eller Wodan,

derforsagde *asan ogsaa iAngeln pronsdau for Onsdag, ligesom

ogsaa Navnet vne d. e.Odin, pbrugtes som Personnavn,

deraf Wop,se for oint ved piaderslev, ligesaa Wolle,

isteden for Oue, olaus, f. Ek. vVolst"P’ d. e. Wollesthorp

(vicusOlay V lå t eu valli)- Afdette synes det

at fremga se par en Berettigelse og kanbi

J

om Dialectmærke, ihvor *

have den ;

beholdes S, ældet det endog fore
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kommer det til enkelt vvante Öie. Desuden ka

deles ikke undværes i de frisiske Egne, saaso

Wittenworth i Eiderstedt, ligesom ogsaa hvor

Stedsnavne forekomme, f. Ex. Wohld, svaren

engelske wood.

Det overflödige e er bortkastet i Enden af

det nedersaxiske Sproggjerne tilföiede en Forlæn

stede for sted. Hvor sted er dansk, hörer e ik

det ældre Dansk har stath. I detgamle nedersax

dog dette e at have været hört svagt: Sestede,

og har man tilföiet det, fordi man der ikke havde

th, som i den sönderjydske eller angelske Dia

til det engelske th og det olddanske eller islam

den nu brugte danske Retskrivning sættes her

Ved, istedenfor hvilket den gamle ducumenter,

maade nvith er bibeholdt i Handvith, Sana, gj

det udtales med en Lyd, der gaaer over ; 7»

saaledes Han vejd, ligesaa Brændvejet for Br,

Endnu ere der et Par Endestavelser, hvc

afviger fra det danske Skriftsprog. Avæ, is,

her; alene i Kekemis ved Als, der udtales

Kejnæs, ellers bestandig det haardere meis,

Hohnis. Det nedersaxiske Sprog har her forla

Forfatteren til Kirkeregistret i Schwabstedter B.

upaatvivlelig en Platydsker, bruger dog alene

lib. censual. Episc. Slesvic. af 1463 træffer

dog vel uden Grund, nisse og misze, saasom

Kjær kan man ikke godt udtale, her ; ma

kår, og i nogle Egne karr deraf saaledes

for Kjær-Herred; selv iplattydske Pocumente

Karren unde Maasen, det er Kjære og Mos

ogsaa her: min kerre Ven. Af Misforstaae

endog af Karr gjort Kark, Kirke, is s
paa Stedet, f. Ex. Ranvenkar, ær hvis

* Plattydsk
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(Rafnekyer staaer iVæannermarsJordebog) og nu forhötydsket

Rabenkirchen her i * ungeln ; saaledes ogsaa ved Aabenraa

Jordkirchen istedenfour- -Vozra Kjær, eller vel egentlig Hjort

kjær, som er forstaa en igt. Koldkjær i Kirkesognet Esgrus

skriver man Kaltenkir«-nen, og da her nu ingen Kirkefindes,

saa fortæller man *risstig at en Kirke forhen har været der.

I Kirkesognet Steinke-g hedde nogle Huse Roykjær eller

Roiker, som man un«dealer det; men i Kirkebogen staaer

Roykirchen. Saadan re uforstaaeligeForhöiydskninger, hvor

til ogsaa höre Rund-, r for Æumtoft, Grundhoffor Grum

of, ligesom den overlandske Endelse Geltingen for Gel

ting (som i ældre Tider skreves Gyælthing), ere her und

gaaede, ogsaa scF. s denne Lyd hvorfor vi have den i den

meisniske Dialeet indtrængte slaviske Consonantsammen

stilen at takke, i hvorve mar, allerede 1523 finder Schles

Harde, Schnvantæe, Plattydsken lader sig dog her nie

med snv eller s, r Ex. swart, svver, slecht

At optage Navnenes ældste forekommende Former var

for Begyndelser af det 16de Aarhundrede ikke mere pas

sende; derfor staaer dorp for æÆorp. Overgangen til trup

og drup og *ned Bortkastelse af det blöde d til rup er

först skeet *evnere, saaledes at Stedorp er gaaet over til

Stedrup og ernæst til sterup Hythorp, Hidrup, Hirup

eller Hyrup. Sammentrækning har IIlaIn særdeles yndet,

saalede ” *ar Rubolskov blevet auen, videst er man

gaaet I nogle Egne sönden for slien, hvor Beboerne kalde

Gübye Gii, » Nörbye Nörff, Eleckebye, Flebb. Saaledes

er sandsynus ogsaa af Dammbye : ", af Wabe

æs eller - abs. Havde man ik

den S.abenis er fremkommet en vilde

aldeles ar Skrivemaade bevar“ emsætningerne, og ved

mange fan *Se kunne forklare :

Ise det: fulgtes saaledes hverken

den "Vere, navnene etSkriVIl ere, om man saa maa

höitydske eller den ny
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kalde den hidanske, hvilke begge ikke passede for

og 16de Aarhundrede, ligesaalidt som forældede

fra det 13de Aarhundrede fastholdtes; derimod tog

syn til hvorledes Forholdet i de Tider havde væ

Hensyn til den danske, plattydske eller frisiske Befo

de enkelte Egne. En fuldkommen consequent Retsl

lader sig vanskelig gjennemföre; noget Hensyn ma,

til Brugen og det usædvanlige undgaaes. Godt er

saa ved et antiquarisk Kort, at man kan beraabe s

Documenternes Skrivemaade. Saaledes træffer mal

merne borch og borgh ikke alene i oldplattydske, n

saa i danske Actstykker. Valdemars Jordebog har

Jeppe Fris Hövitsmand paaTröyborch 1460, Diplom

Dei. Hans Nilssen paa Troyborch 1519 Lænsmand.

derborch i latinske Documenter 1423, 1437, Sunder

1400, Synderborg Alsie 1256 in Dipl. Loci Dei. I s

for Staden Burg paa Femern: Signetum civitatis E

I den danske Flensborg Stadret 1284: Flænsborgh.

her at indslaae en Middelvei valgtes den gamle vel

menterte Form borgh.

ROKKESTENE PAA HOVLANDSFJELD I MODI

PRÆSTEGJELD I NORGE, ap Clun. Havsræet

Da jeg i Aaret 1825 med min Familie besögte af

Pastor Essendrop paa Modum, fortalte han mig, at der

Hovlandsfjeld, hvorunder Præstegaarden ligger, befan

20 til 30 Rokkestene, samlede pan en Strækning af i

betydeligt Omfang. Da jeg ikke tilforn havde seet s

danne Stene, og yttrede Lyst til at besee dem, for

kunne gjöre mig et tydeligt Begreb om, hvilken Form Na

eller Menneskehænder havde givet dem, hvorved en saad

oscillerende Bevægelse kunde blive mulig, tilböd Pastor
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at före os derop. Gastet det Sted paa Fjeldet, hvor disse

Rokkestene ligge, ej er mere end , Norsk Mil fra Præste.

gaarden , saa tilbraste vi dog 2 Timer med Opstigningen,

der skeede deels til Hest, deels til Fods; thi Fjeldplateauet

er i det mindste 1OOpe Ero, d höjere end Præstegaarden, og

Opstigningensaaledes meget besværlig. Efter Pastor Essen

drops Död foretog i eg i Aaret 1837 efter Opfordring af

Etatsraad Rafn en Reise til Modum, alene for at ud.

maale Dimensionerre- af, og om mueligt aftegne een af de

mærkeligste og störste blandt disse Rokkestene, og med.

bragte et Reiselbaror, , for at bestemme Fjeldplateauets

Höjde over Præste men uheldigvis harjeg forlagt

det Papir, paa e, og den der

paa grundede *eregning af Hajjden var antegnet, saa at

jeg ej kan angive. den nöjagtig

Disse Stene leunne kan sættes i Bevægelse i een Ret

ning, som om ae, bevægede sig om en fast Axe. Et lidet

Tryk med Haanden ;, Retning, som er lodret paa denne

Axe, naar det gjentages nogle Gange taktmæssigen i saa

danne Tidsmeuen, g, stenen iflge sin Form og Be

iggenhed *rordrer til en oseiIIation , bringer den i kort

ra fil en *Yingende pevægelse 5 °g da den ligger paa et

fast solid Fjeld , saa frembring” denne Bevægelse, for.

medelst Stevnen, store Masse * Tryk mod Underlaget,

ved nogle es, huul rungende Lyd, d; Saa at sige, er for

lbunden med et Slags Klang eIIer Tone. Jeg vil first

eskrive den i flere Henseender mærkværdigste,

det paa Tab. II.

For sat faae et Begreb om Mas“ Störrelse, udmaalte

jeg dens orskielige bnensioner . Disse vare fra a til b

6 Fod e; * J r il d. 5 prod; fra c til e ligeledes

5 Fod. OImmer, lra c ti et retvinklet Parallele

.1, være

pred, *esom den havde re, kanana tog,Tra e ... havt
Kubikf, se ; ; 2 af dette Kubikindhold,

- Ved at anslaae dem
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eller 108 Kubikfod, vil man neppe antage den f

Da den specifike Vægt af Granit er omtrent 2g

större endVandets, og en Kubikfod Vand vejer 62

Skaalpund (kun lidet mindre end det nuværende I

som er 4 Kilogramme), saa bliver Stenens Vægt

Skaalpund eller omtrent 52 Skippund. Foran

forestiller Omridset en Fordybning i Fjeldet, hvis B

jevn og næsten horizontal, omgivet med en over

Deel af Fjeldet sig strækkende Græstörv, paa dett

af 3-4TommersTykkelse, som formodentlig er fremk

ved flere Seclers Forvitring af Fjeldets Overflade,

forraadnede Plantedele, hvilke Vinden har medbrag

den omgivende Skov, og som var bevoxet med lidet

og fornemmelig Mos. Paa den venstre Side af St

hvor Fjeldet er höjere, sees 3 Trappetrin, som er

Fod lange, og have en Höjde af 6 til 8 Tommer; B

eller Dybden af disse Trin er omtrent som Höjden

maaskee noget mindre. I Tegningen skjules den st

Deel af Trinnenes Længde af Stenen. Paa venstre Sid

Stenen i Forlængelsen af det överste Trin findes et trek:

Hul, hvis Dimensioner ere fölgende: Længden 15 Tom

Breden 8. Tommer, og Dybden, som jeg maalte med

nedstukket Stav, 5 Fod 4 Tommer. I Nærheden af d

Huls överste Hjörne nærmest Rokkestenen gaaer der, n

Tommer under Fjeldets Overflade i en Retning mod

Fordybning, hvori Rokkestenen ligger, etandethorizontalt

af 5 til 6 Tommers Længde; om dette, som Pastor

formente, har staaet i nogen Forbindelse med den omt:

Fordybning, hvori Stenen ligger, og blot ved Forvitri

er tilstoppet, saa at man ej længer kan forfölge det, k

ej afgjöres. Ved Siden af det store Hul findes to t

kantede mindre af ringe Dybde.

Stenens forskjellige Sideflader danne, som man se

af Tegningen, forskjellige mere eller mindre skarpe Kante
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En saadan noget afruar, det Kant hvilede paa den skarpe

Kant af det midterste af de tre Trin, en anden Kant

hvilede paa en lös Steen i Bunden af Fordybningen. Naar

disse to Understöttels espunkter undtages, varStenen aldeles

frie. Da den i denne Stilling var i Hvile, er det klart, at

RokkestenensTyngdesunkt maatteligge i et vertikalt Gjennem

snit igjennem disse te- Understöttelsespunkter. Naar man

trykkede paa Stenen s en mod dette Gjennemsnit lodret

Retning (omtrent fra «e mod d eller i modsat Retning), blev

den sat i en svingerne, Bevægelse. Naar denne Svingning

skred til en vis Störrelse , stödte Rokkestenens underste

Deel an imod den temmelig store Steen, som ligger foran,

der syntes anbragt for at hindre dens Omstyrtning. Om

jeg erindrer ret, befandt der sig paa den modsatte Side

en lignende Steen, som standsede Bevægelsen i denne Ret

ning. Det omtalte, vertikale Gjennemsnit igjennem begge

Understittelsespunlet,e paa det midterste Trin til venstre

og den underliggende steen til höire gik ikke ganske lodret

med Trappetrinvene, Længderetning men dannede derimod

en noget skjæv, Vinkel. Fölger herafvar, at da en ung

Dame i Selskalse, , som intet mindre end udmærkede sig

ved legemlige Kræfter, morede sig med at sætte Rokke.

stenen i essere Tid i svingende Bevægelse, saa skred

den, til det omstaaende selskabs Forskrækkelse med

skjærende *walae, omsider ved de midterste Trin pludselig

nogle Tomnas, henad imod det midterste Hul foran, i det

den forvittresen, Kant smulrede sig hvorved Stenen kom ud

af sit forris- e har mistet sin Egenskab

s° Leie. saa den nu
SOl takkeste 39 -

Det Tau -

Opdagelse,

Maade.

pedning til disse Rokkestenes

1te Pastor E.paa fölgende

1t han sig en kort Tid

1er engang besögte en

Lauge, som han havde

ælde, som gavAn

Vpaa Hovlandsfjeldet, forta

Sommeren 1823 ophol

Slm, og imedens han

S der, stod hans Huusmand
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medbragt fra Modum, udenfor Præstegaarden , o

Samtale med Graveren. Denne gjorde ham opn

paa en stor Steen, der laae frit paa Fjeldgrunden,

ham give den et Trykpaa den ene Side, saa vilde

noget mærkeligt. Lauge gjorde dette, og saae til

undring, at Stenen kom i en svingende Bevægelse.

efter sendte Præsten E. nogle af sine Folk op paa H.

fjeldet, der har sit Navn af den tæt ved Præste

liggende Gaard Hovland, for at opsöge endeel bom

Kreature. Da de kom derop, blev Lauge opmærks

en stor Steen, der havde en saadan Lighed med de

havde seet paa Bornholm, at han strax antog den

Rokkesteen, ogvar saa vis i sin Sag, at han, uden

gjöre noget Forsög, strax kaldte paa sine Ledsaget

sagde, at han skulde vise dem noget artigt” (mærkvæ

ja at han endog indgik et Væddemaal med den E

en Næverskrukke fyldt med Molter, som denne

samlet paa Fjeldet, at hvis han trykkede denne store

paa den ene Side, saa vilde den rokke. Dette gik

virkelig i Opfyldelse til alle Omstaaendes store Forun

Disse Omstændigheder, som jeg ogsaa har hört

eenstemmende fortælle afLauges egen Mund, har jeg s

(1836) erholdt beskrevne i et Brev fra Pastor E. Ha

föjer deri: Jeg anförer dette for at henpege paa min

mening, at hine respective Rokkesteenstids Menneske

dannede disse Rokkestene efter en vis vedtagen F

Men er denne min Mening rigtig, saa maae de vel

havt en almindelig antagen Bestemmelse til Alvorsbrug

rimeligvis en gudstjenstlig. Thi alle de, jeg har seet, l

virkelig en Form, der strax falder i Ojnene, enter

bautasteens- eller ligkistemæssigt (s. v. v.), overalt

alvorligt Udseende, der paa en Maade imponerer; hvi

ogsaa var Tilfældet med Lauge, da han stödte paa Rol

stenen paa Hovlandsfjeldet. Imidlertid gjorde han sig i
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videre nogen Tanke «»r. at der mueligen kunde være flere.

Men da jeg reed der«»gs, for at besee denne, opdagede jeg

strax af Formen, de ta avde, at der laae mange; og ved at

gaae rundt om Myre ur- -, paa hvis Sider de ligge, fandtjeg

paa det Sted omtrera - ,, Snees, hvilke De, da De med

mig var deroppe, for stæ5rstedelen har seet. De have alt.

saa alle en Lighed i Formen. Alle ligge de paa Steder,

der deels have, deels- tilsyneladende maae have havt noget

vist skummelt ved sig , i Nærheden afMyre og tilgroede

Kjærn, og saaledes synes at vidne om, at Stedet altid har

været beregnet paa - at forsværke Indtrykket af de der

foretagne Forarecrea, En Opdagelse har jeg ogsaa

*** der nemlig undertiden findes en liden og en stor

Rokkesteen liggende, ved Siden af hinanden, hvilket bringer

mig til at troe, at deres Bestemannelse har været saavel for

Börm som for ’oaene eller og mueligt et Middel i Præsternes

Hænder til efter Be

Gjerningen for Paa

Stene havde at afl

hag at kunne lette eller vanskeliggjöre
ey

gjældende, som ved Rokningen af disse -

ægge vidnesbyrd o. s. v.".
. Flere end disse, som De med mig besaae, har jeg

ikke selv seet paa Hovlandsfjeldet 3 men mine Folk paa

staae, at der skal være en Mængde, saa at sige ströede

omkring paa Ejeldet, og deriblandt en meget stor langt

er "jeldet. Nede Bygden selv har jeg paa tvende
Steder funde Stene, som jeg af deres Form m. m. holder

mig overbevis, Om have været Rokkestene. I Snarum

Annex paa Gaard övre Gubberud har nuværende Stor.

thingsmanda Hans Gubberud i sin Skov paa en Aas ved

) Da Sl

- *tte kun undertiden finder sted, saa kunde det maaskee

vgøre tilfæl.a.
åsæt di r ere vel store til at kunne for

flyttes veen s y her" formodede Hensigt, naar de

af Geistus Genneskehænder, Den

dalia dei, kunde ligepags o" y

saa let er, eden anvendtes som et s paagjældende en mere eller

mindre ge *asaaes, ved at anvise den men skulde stödes. H.

* salelagtig Retning, hvorfra st°
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et Kjærn opdaget En, som han efter den Anvisn

havde givet ham, kjendte at være en Rokkesteen,

skal rokke saa stærkt, at det giver Gjenlyd ellem

Da nu Gubberud ligger 2 Miil höjere op mod Kryd

saa beviser dette, at i Rokkesteenstiden denne h

maa have været stærkt beboet, skjönt aldeles int

eller nogetsomhelst Vidne derom haves og gives.

maae de hidröre fra den mörke Alder. Endnu ku

at disse Rokkestene ikke kunne være Tilfældets Væ

noksom tydeligt den Omstændighed, at, som De e

der-vare tre Trappetrin indhugne i Fjeldet, hvorp

mærkelige Rokkesteen, som kom af Balance, med

hvilede, og at derimod den forreste Ende var la

en afrundet Steen; og at endelig den anden Steer

rokker saa det runger i Fjeldet, var lagtpaa samme l

De vil og erindre, at ved den förstnævnte var ned

et aflangt Hul, vel 1 Alen dybt"; der synes at give Fc

ning om, at den maa haveværetbestemt til Offerhana

Da jeg efter mit sidste Besögpaa Fjeldet var ko

ned i Bygden, traf jeg Hr. Dr.Theodor Scherer fra E

der den Gang var ansat som Hyttemester ved Mo

Blaafarveværk (senere Lector i Metallurgie ved N

Universitet), og overtalede ham til at bestige Fjeldet

see Rokkestenene, og som Mineralog afgive sit ky

Skjön om, hvorvidt de Trappetrin ved Stenen tab. II k

ansees som et Værk af Menneskehænder, eller kunde

klares af Bjergartens Beskaffenhed; samt om muelig

aftegne nogle af de mærkeligste, da jeg ejvar tilfreds

min egen ufuldkomne Tegning. Endnu samme Aar erh

jeg fra ham medfölgende Afbildninger, og nedenstaae

*) Ved nöjagtig Maaling fandt jeg, som ovenfor er anf

Dybden 5' 4”; Pastorens ovenstaaende Yttring grunder sig al

ej paa en virkelig Maaling, men er, som Udtrykket vel 1 Al

hentyder paa, blot en Gisning.
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Bemærkninger, som jeg anförer med hans egne Ord. Uheldig

vis kunde han ej erholde Lauge, der som förste Opdager

mest interesserede sig for dette Fund, og kjendte hver

Steen i den hele Gruppe, til Veiviser; thi da havde man

maaskee erholdt Afbildning og nöjere Undersögelse af flere

af de större og mærkeligere.

*

EINIGE BEMERKUNGEN

ÜBER DIE RoKKESTEINE (KIPPSTEINE)

AUF HOVLANDSFJELD.

Die Bedingungen, welche dazu gehören, dass ein Stein,

der sonst der gewöhnlichen Menschenkraft widersteht, leicht

auf seiner Unterlage zu kippen ist, sind zwar von der Art,

dass sie die Natur erfüllen kann; allein unter allen Mög

lichkeiten der Lage eines Steines ist diese bewegliche eine

so specielle, dass man glauben sollte, unter vielen tausend

Steinen nicht einen zu finden, bei dem der Zufall diese

Bedingungen erfüllt hat. Es muss daher mit Recht Auf

merksamkeit erregen, wenn man, in verhälltnissmässig

kleinem Umkreise mehrere solcher kippbarer Steine findet.

So giebt es auf Hovlandsfjeld, kaum mehr als 100 Schritt

von einander, drei solcher Kippsteine. Da aber nichts

launiger ist als der Zufall, so würde diese Thatsache doch

kaum hinreichend seyn, den Schluss auf die künstliche Ent

stehung derselben zumachen, wenn nicht noch zugleich andere

Beobachtungen hinzukommen, die diese Thatsache bekräftigen.

Der kleinste dieser Steine

liegt im Walde auf einem

nackten, nur mit Moos be

wachsenen,Felsboden. Letz

terer ist, an der Stelle, wo

der Stein liegt, ziemlich eben,
dagegen scheint dieser unten 33 Ys -

eine Unebenheit zu besitzen , in welche so ziemlich da

Loth seines Schwerpunktes fällt, wodurch die Möglichkeit

1849. 24
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des Kippens erfüllt ist. Spuren irgend einer angew

Kunst sind nicht zu bemerken. -

Der

Stein Jie

einem äh

felsigen

und ist

unten z

viereckig.

IIla IN ZWE

gonalstel

Ecken, sc

er mit der einen auf einer kaum mehr als 1-2 Zoll I

aber fast senkrechthervorspringenden Unebenheit des B.

und mit der andern auf dem tiefer liegenden Theil

letzteren, während die anderen beiden diagonalen ]

frei liegen. Der Schwerpunkt fällt nun in die Diag

der beiden aufliegenden Ecken, und folglich wird der

in der Richtung der andern Diagonale beweglich

Der Stein steht dicht und parallel an einer mehr als

hohen Felsabsenkung. Auch bei ihm lassen sich |

deutlichen Spuren angewendeter Kunst bemerken.

Der dritte und grösste Stein (see tab. II) liegt

am Rande eines ziemlich baumfreien Waldplatzes. E

durch zu starkes Kippen aus seiner Lage gekommen,

nicht mehr kippbar. An der einen Seite desselben s

man drei stufenartige Bildungen, die jedoch, als Trep

für menschliche Wesen, viel zu klein sind. Ihre senkret

Flächen sind höchst wahrscheinlich durch natürliche s

tungen des Gesteins veranlasst, da man , noch

Stufen hinaus, die Fortsetzung dieses senkrechten Fläcl

als Risse im Gebirge findet. Sind aber vielleicht di

Risse zur Aushauung der Stufen benutzt worden? I

will ich nicht entscheiden. Nur so viel ist gewiss, d;

 

 



R 0KKESTRNK PAA H OV I, AN DSFJEI, D, 37 I

obgleich man solche stufenartige Bildungen zuweilen (im

grösserem Maassstabe jedoch) in den Gebirgen antrifft,

diese doch unläugbar die Spuren von angewendeter, wenn

auch nur roh er Kunst an sich tragen. Die mittlere Stufe

bildete früher den einen Ruhepunkt des Steines, und der

eine von ein Paar Geröllsteinen, welche in einer Vertiefung

liegen, den anderen. Ausserdem lag der Stein gänzlich frei.

In der Richtung der Stufen erblickt man ein etwa 2

Ellen tiefes Loch, dessen dreieckige Mündung keinen Zweifel

von angewendeter Kunst übrig lässt. Nach unten zu verengt

es sich, und läuft endlich ganz spitz aus. Bei näherer

Untersuchung fand ich, dass einige Zoll unter der Aus

mündung des Loches, noch ein Seitenloch von etwa ein

Zoll Durchmesser, in horizontaler Richtung abging. - Es

war 5-6 Zoll tief, und kann wohl schwerlich durch Menschen

hände entstanden seyn, weil dies die Enge des Hauptloches

sehr schwierig, wo nicht ohne besondere Instrumente un

möglich gemacht hätte. Übrigens hat es durchaus nicht

den Charakter einer künstlichen Bildung, und scheint sich

ebenfalls zuzuspitzen. Diese letztere Thatsache, so wie

die Beschaffenheit der grösseren Vertiefung, besonders ihr

Zuspitzen, machen es sehr wahrscheinlich, dass eine hohle

Ader (ähnlich einer Blitzröhre) im Gesteine natürlich vor

handen war, und dass vielleicht menschliche Neugier die

Öffnung derselben erweitert hat.

Ausserdem finden sich bei dem letzten hier erwähnten

Kippsteine als Kunstspuren noch zwei kleine in den Fels

etwas vertieft gehauene Dreiecke, welche das Ansehen haben,

als sey jede durch 3 Meisselschläge gebildet. In welcher

Beziehung diese zu dem dreieckigen Loche oder dem

Steine stehen, ist schwer zu sagen. Jedoch können solche

Zeichen, welche in so kurzer Zeit auszuführen sind, leicht

von späterer Entstehung seyn.

24*
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Aus der Beschreibung dieses letzten Steines g

freilich die Anwendung von Kunst unzweifelhaft

allein ich wage es nichtzu bestimmen, in welcherBe

sie zum Steine selbst steht. Das dreieckige Loch

beiden eingehauenen Dreiecke können ganz bezieh

zu dem letzteren entstanden seyn. Die trepper

Vertiefungen jedoch sprechenfür eine künstlich zuge

Lage des Steines.

Der Felsgrund, auf welchem diese Steine säm

liegen, ist Granit, und sie bestehen selbst ebenfal

diesem Gesteine, jedoch von einer andern Art. Wahrs

lich gehören sie zu den fremdartigen Felsstücken, v

man die meisten nordischen Gebirge und Ebenen bet

sieht, und die vielleicht durch Eismassen vom hi

Norden hier abgesetzt wurden.

Th. Scherer.

For at give et Begreb om flere af disse bevæ

Massers betydelige Störrelse, vil jeg endnu tilfje fölg

Jegsaae En, hvis Form, som hyppigst er Tilfældet, nær

sig til et retvinklet Parallelepipedum(formodentlig hvad P

E. har villet udtrykke med Ligkisteformen”); dens Læ

var 8 Fod 4Tommer, Höjden 6 Fod; Breden harjeg

optegnet; formodentlig har den været forskjellig paa

skjellige Steder. Dersom den ikke har været ligesaa

som Höjden, maa den dog mindst kunne antages iGjen

snit for 4 Fod, naar Stenen ej skulde være for meget

sat for at velte. Under denne Forudsætning vilde

indeholde 200 Kubikfod og veje 31000 Skaalpund.

den överste Flade af en anden af lignende Form var

voxet et temmelig höjt Grantræ, som, naar Stenen sa

i Bevægelse, svingede som en Skibsmast i en maad

Bölgegang eller som en gigantisk Fjederbusk paa en Jet

bevægede Hoved. Under flere af disse havde der iTid

Længde samlet sig lidt Jord, og der havde skudt
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Græstörv under Yderkanterne, hvorved de hindredes i den

frie Bevægelse. Men Lauge, der som förste Opdager af

disse mærkværdige Stene paa Hovlandsfjeldet havde fattet

en særlig Interessefor dem, og tjente som almindeligCicerone

for Personer, der önskede at tage dem i Öjesyn , havde

omhyggelig renset Græstörven fra Bundfladens Omkreds,

og derved igjen tilvejebragt den oprindelige Bevægelighed

og for at de ej ved voldsom Behandling af Profane skulde

bringes ud af deres Leje, naar han ej selv var tilstede,

havde han skudt Steenkiler under dem paa de to modsatte

Sider, imod hvilke Bevægelsen er muelig. Disse borttog

han ved Forevisning for Besögende. En af disse Stene

var, efter Formen at dömme, upaatvivlelig en Rokkesteen;

men da der tæt ved hver af de to modstaaende længere

Sider, imod hvilke Bevægelsen skulde foregaae,var opvoxet et

temmeligt stort Grantræe, imellem hvilke Stenen var fastklemt,

saa var Bevægelsen under disse Omstændigheder umuelig.

Ved Betragtningen af disse Rokkestene kunne nu

fölgende Spörgsmaal opkastes: a) Ere åe et Product af

Tilfælde, saasom af en tilfældig oprindelig Form og af en

ligesaa tilfældig Beliggenhed iblandt de mange muelige, som

en uregelmæssigMasse kan have, og endelig af en ligesaa

tilfældig Form, som det Sted af Klippen, paa hvilke de

hvile, maa have, naar de skal kunne rokke; eller afNatur

kræfterne ved en langsom Forvitring; eller af Overlæg

formedelst Menneskehænder? b) I sidste Fald, af hvilken

Folkestamme og i hvilken Tidsalder ere de istandbragte?

Det förste Spörgsmaal hörer under Naturvidenskabernes,

det sidste under Historiens og Oldgranskningens Forum.

Alene til det förste Spörgsmaals Besvarelse formaaer jeg

at levere noget Bidrag. Disse Spörgsmaales Besvarelse

forekommer mig ikke at mangle Interesse; thi skulde der

vise sig den höjeste Grad af Sandsynlighed for, at de ej

ere Tilfældets Værk, saa kunde de maaskee give Anledning
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til en Gisning om vort Nordens tidligere Beboere i

forhistoriske Alder, förend den nuværende nordgerman

Stamme drog herind. I vor Tid gribe heldigvis de

skjellige Videnskaber ind i og understötte hinanden.

ældste historiske Begivenheder, vi kjende, bleve i lang "

opbevarede ved mundtlig Tradition, inden de ved flitti

Samlere bleve optegnede af Krönikeskrivere. Saaledes o

bevaredes de vigtigste Begivenheder selv troeligen; me

Tidspunktet, naar de tildroge sig, blev, som af mind

Interesse, ofte forglemt. Dette kunde derfor af sener

Historieskrivere ej uden ved vidtlöftige Combinationer, og

ej altid med Sikkerhed udfindes. Til Chronologiens Be.

rigtigelse optraadte derfor ofte Astronomien som Hjelpe

videnskab, og fastsatte med fuld Sikkerhed Aar og Dag,

da en enkelt vigtig historisk Begivenhed indtraf, og for.

skaffede derved faste Udgangspunkter, hvorved atter andre

forangaaende og efterfölgende kunde bestemmes. Men

Fortidsmenneskets Tilværelse har ogsaa efterladt sig Spoer

paa Jordens Overflade; en flittig og forstandig Gransken

af disse kan endog give Vink til Besvarelse afSpörgsmaal

angaaende enkelte Forhold i den mörke Alder, om hvilken

saavel Historie som Tradition aldeles tie. Men for at

kunne besvare det förste Spörgsmaal paa en saavidtmueligt

tilfredsstillende Maade, nödes jeg til at femsætte nogle

almindelige Betragtninger over et tungt fast Legemes Lige

vægt og Bevægelighed, naar det er understöttet paa eet

eller flere Punkter.

Istedetfor den samlede Virkning afTyngden paa alle

et fast Legemes Partikler, kan man tænke en ligesaa stor

enkelt Kraft anbragt i vertikal Retningpaa et enkelt Punkt

i Legemet, som derfor kaldes dets Tyngdepunkt, hvilken

med Hensyn paa Legemets Ligevægt og Bevægelse vil

være ligegjeldende med hine. Et fast Legeme vil være i

Ligevægt, naar det er understöttet i eet Punkt, ifald en
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Vertikalinie igjennem Tyngdepunktet tillige gaaer igjennem

det understöttede Punkt; naar det er understöttet i to

Punkter, ifald denne Vertikalinie skjærer den rette Linie,

som kan tænkes imellem de to Understöttelsespunkter; og

naar det er understöttet i flere Punkter, dersom Vertikal

linien igjennem Tyngdepunktet falder indenfor Omkredsen

af den retlinede Polygon uden indgaaende Vinkler, som

kan tænkes imellem de yderste Understöttelsespunkter.

I disse tre Tilfælde ophæves nemlig Tyngdens Virkning af

Understöttelsespunkternes Modstand. Denne Ligevægt kan

være af tre Slags; enten kan Legemet have en saadan

Form, at Ligevægten vedbliver, hvordan man end forandrer

dets Stilling; eller at det, naar Stillingen ved en udvortes

Aarsag noget forandres, saaledes at en ret Linie igjennem

to Partikler af Legemet, som för var vertikal, nu bliver

hældende, af sig selv vender tilbage til den oprindelige

Stilling; eller endelig, at Legemet, efter at den oprindelige

Ligevægtsstilling er forandret, bevæger sig videre i samme

Retning, det er velter om. I det förste Tilfælde kaldes

Ligevægtsstillingen ligegyldig; i det andet kaldes Lige

vægten stadig (équilibre stable), i det tredie ustadig (équ.

instable). Ved en Kugle og en Cylinder af eensartet

Materie, som hvile paa et horizontalt Plan, er Ligevægts

stillingen ligegyldig; thi i Kuglen ligger Tyngdepunktet i

dens Middelpunkt, og i Cylinderen i Midten afAxen; og

Vertikalinien igjennem Tyngdepunktet gaaer i den förste

igjennem Beröringspunktet medFladen,iCylinderen igjennem

Midtpunktet afden rette Linie, som forbinder alle Berörings

punkterne. Dersom derimod Tyngdepunktet af et Legeme

ved den mindste Forandring i Ligevægtsstillingen stiger,

saa vil det igjen söge at synke tilbage til den forrige

Höjde, og Legemet vil efter nogle Svingninger indtage den

oprindelige Silling; synker derimod Tyngdepunktet ved en

noksaa liden Forandring af Ligevægtsstillingen, saa vil
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Tyngden drive det videre i samme Retning, og Legemet

vil rotere, indtil Tyngdepunktet har naaet det laveste

Standpunkt, det ifölge Legemets og underlagets Form kan

naae. Saaledes har et Æg en ligegyldig Ligevægtsstilling,

naar det hviler paa en horizontal Flade med længdeasen

omtrent horizontal, og to ustadige Ligevægtsstillinger, naar

det hviler paa hver af Endepunkterne af denne Ase, der

staaer vertikal. En Tærning(Kubus) harpaa et horizontalt

Plan 6 stadige Ligevægtsstillinger, naar det hviler paa hver

af de 6 Sideflader; 12 ustadige Ligevægtsstillinger, naar

det hviler paa hver af de 12 Sidelinier ; og endelig 8

ustadige, naar det hviler paa hvert af de 8 Hjörner. En

eensartet Cylinder, der hviler paa et horizontalt Plan, har

efter det Foregaaende en ligegyldig Ligevægtsstilling; thi

om man ruller den paa Planet, saa beholder Tyngdepunktet

altid i alle Stillinger samme Höjde. Men afskjærer man

en Skive af den, parallel med den Axe, saa erholder den

en bestemt og stadig Ligevægtsstilling, den nemlig, i hvilken

Gjennemsnitsfladen er

horizontal. A F B være

et paa Axen lodret Gjen.

nemsnit af et saadant

Cylindersegment igjennem

Axens Middelpunkt C,

hvilket berörer et hori.

%ontalt Plan IK i Punktet

E. Tyngdepunktet, som

i den hele Cylinder laae iC, vil i Cylindersegmentet være

rykket til et Punkt G i en Radius CF, som st, lodret

paa Gjennemsnitsfladen AB. Fælder man fra G , p,

pendikulær GH paa den vertikale Radius op , saa er i

denne StillingCH Tyngdepunktets Dybde und, Cylinderens

Axe; men naar Radius FC kommer i en vertikal S

saa er C.G. Tyngdepunktets Dybde unde, Axen,

tilling,

og da
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OG er större en CH, saa vil Cylinderen rulle, indtil Radius

C F bliver vertikal og altsaa Punktet F kommer i Beröring

med Underlaget, da Punktet G har sin störste Dybde

under Axen. At Cylindersegmentet ej kan hvile i den

her afbildede Stilling sees ogsaa deraf, at en vertikal Linie

igjennem Tyngdepnnktet G ej træffer Beröringspunktet E,

og at Tyngdepunktet altsaa ej er understöttet. Den Stilling,

i hvilken CF er vertikal, er altsaa en stadig Ligevægts

stilling, omkring hvilken Cylinderen altid vil oscillere, naar

den bringes ud af samme. Men det er ligegyldigt, hvad

Form LegemetsGjennemsnit abc fe d for Resten har, naar

blot Banen c Ff, paa hvilket Rullingen skal skee, er cirkel

formig, eller i det mindste harved Punktet F en Krumning,

hvis Radius CF er större end Tyngdepunktets Afstand

FG fra Hvilepunktet F. Er den mindre, vil Ligevægten

være ustadig, og Legemet ved den mindste Bevægelse

velte; er den ligesaa stor, bliver Ligevægten ligegyldig, og

Legemet vil hvile i enhverStilling indenfor BanensGrændser.

Dette er Theorien afVuggen ogvore Vuggestole, og dette er

Mechanismen ved de fleste Rokkestene paa Hovlandsfjeldet.

Hmidlertid er en anden Me

chanisme ogsaa muelig. Dersom

de Gjennemsnit cfaf Legemet,

G som kunne komme i Beröring

medUnderlaget,ereretlinede,saa

f maa Underlaget I K være con

A- E 7 vext, dog saaledes, at ligeledes

M f . her Krumningsradien C H er

f större, end Stenens Tyngde

/ punkts Höjde GH over Under

f laget. Thi naar Underfladen

\ i f cf i den her afbildede skraae

Stilling berörer Underlaget i

C Punktet E, istedetfor i H i

Ligevægtsstillingen, saa kan
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man let bevise, at Tyngdepunktet G er steget, og altsaa

vil synke tilbage igjen, ligesom man seer, at Vertikalinien

GC igjennem Tyngdepunktet G ej gaaer igjennem Under.

stöttelsespunktet E, saa at Ligevægt ej kan finde Sted i

denne Stilling. Dette Forhold finder Sted ved den af

Dr. Scherer afbildede anden Rokkesteen. Jo mindreTyngde.

punktet stiger ved Bevægelsen, desto lettere er Stenen at

sætte i Bevægelse. Krumningsradien maa altsaa ved begge

Formerkun lidet overstige Tyngdepunktets Höjde over Under.

stöttelsespunkterne eller Banerne.

Dahverken FjeldetsOverflade eller RokkestenensUnder.

flade ere jevne og regelmæssige, saa maa Beröringen kun

skee i to Gjennemsnit af Stenen nær ved dens modsatte

Endeflader, hvor den har sin störste Udstrækning, og af

disse to Gjennemsnit maa den underste Deel, som kan

komme i Beröring med Underlaget, være afrundet; thi be.

rörte Stenen Fjeldet med andre Dele afUnderfladen, vilde

deres Ujevnheder standse Oscillationen. Disse Betingelser

finde ogsaa Sted ved alle Rokkestene paa Hovlandsfjeldet.

Under Stenen har Fjeldets Overflade en Coneavitet, saa

at den kun hviler paa to Punkter nær Endefladerne; ved

den store Rokkesteen tab. II, hvis underste overflade er

meget uregelmæssig med stærkt fremspringende Kanter,

hviler, som ovenfor er bemærket, et Punkt paa en under

liggende Steen, og et andet paa den skarpe Kant af det

midterste Trin; den S. 370 afbildede Steen hvile, paa to

afrundede fremspringende Forhöininger af Fjeldet.

Naar man nu betænker alle disse Betingelser, som

udfordres, naar en saadan stor Masse skal med Lethed

kunne sættes i en oscillerende Bevægelse; at den kun maa

beröre Fjeldet paa to Punkter nær Enderne af dens starste

Længdeaxe, at fölgelig Fjeldet enten maa have en Fordyb.

ning under den mellemliggende Deel, eller et p, t,

springende Forhijninger henad imod Stenens Enden,,
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hvorpaa den alene hviler; at Stenens Tyngdepunkt maa

ligge i et vertikalt Gjennemsnit igjennem disse Berörings

punkter, hvorpaa den skal bevæge sig, maa have en Krum

ning, afpasset efter dens Tyngdepunkts Höjde over Under

stöttelsespunkterne; saa troer jeg man ikke vil finde den

Paastand overdreven, at der blandt tusinde Stene neppe

vilde findes een, ved hvilken et blot Tilfælde, som For.

vittring eller den forhistoriske uhyre Naturrevolution, der

styrtede alle disse erratiske Blokke ud over Skandinavien,

ja endog over Ostersöen ned paa de pommerske Kyster,

og formodentlig derved frembragte de Frictionsstriber paa

Fjeldene, hvis Forklaring endnu er, og formodentlig længe

om ej altid vil blive en uoplöseligGaade for Naturforskerne,

skulde forene alle disse Betingelser. End mere usand

synlig bliver en saadan Oprindelse, naar man, som her,

paa eet Fjeld i en liden Omkreds af faa tusinde Skridt

finder over 30 saadanne Stene samlede, imedens der paa

andre Fjelde, f. Ex. det store Hardangerfjelds vidtlöftige

Plateau, saavidt mig er bekjendt, ikke er opdaget en eneste,

uagtet jeg ved en Vandring over dette Plateau i 1821 har

seet det besaaet med saadanne erratiske Blokke, nogle af

en uhyre Störrelse, sikkerlig i millionvis. Paa denne

Fjeldörken tjene de den vejfarende Bonde, ligesom Söe

mærker og Fjeldfortoninger Söemanden, til at finde Veien;

paa de större egentlig Mærkestene, have Bönderne, for at

adskille dem fra den övrige Mængde, opstablet Pyramider

af mindre Stene, og af saadanne Mærkestene har man

altid een, undertiden flere indenfor Synskredsen. Her hvor

Beboerne af de omliggende lavere Bygder hver Sommer

lade deres Qvæg drive op, for at spare det i Bygden

voxende Græs til Vinterfoder, vilde visselig Rögterne

(Gjetergutterne) i deres lange Eensomhed og Örkeslöshed

have havt Leilighed til at opdage et saa mærkeligt Særsyn.

Det vilde sat deres Phantasie i Bevægelse, saa de neppe
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vilde undladt, at sætte det i Forbindelse med et eller andet

Sagn , og at bringe Efterretningen med sig tilbage til

deres Hjemstavn.

Disse Rokkestene saavelsom alle erratiske Blokke ere

sædvanlig fremmede paa Stedet, hvor de findes. Saaledes

bemærker Dr. Scherer om Rokkestenene paa Hovlands.

fjeldet, at de vel ere af Granit, men af en anden Art, end

Fjeldets Masse. Han mener, at de mueligen kunde være

skudt hen til deres nuværende Sted ved Ismasser fra det

höje Norden. At Kanten af Iisjökler kan iTidens Længde

ved at forlænge sig, skyde Steenmasser nogle hundrede

Fod fra det oprindelige Sted, seer man med de saakaldte

Morainer (Jökelgjerder), ogat Steenmasser, der idet höjeste

Norden fra en Præcipice styrte nedpaa Havets frosne Isflade,

kunne, naar denne ved Havets Bevægelser brydes i större

eller mindre Iisflag, paa disse ved Strömninger föres hen

til andre ikke altfor langt mod Syden liggende Punkter,

og der afsættes paa lave Kyster, kan ikke nægtes. Men

at Iisjökler skulde kunne forskyde en Mængde store Masser

fra flere Mile fraliggende Punkter, hvor alene saadanSteen

art har sit Hjemsted, over Bjerg og Dal og paa flere

tusind Fod höje Fjeldsletter, eller at Isflag skulde kunne

bringe de store Skandinaviske eller Finske Granitblokke,

der nu findes paa de Pommerske Kyster endog temmelig

langt fra Havet, til deres nuværende Sted, det forekommer

mig aldeles ubegribeligt. Hertil udfordres efter min For

mening langt större Kræfter, en Revolution af en langt

voldsommere Art. Blandt Geologerne, som gjerne ville

forklare alle Phænomener paa Jordens Overflade af Klodens

egen Udvikling, gjette Nogle paa uhyre Eruptioner fra

dens Indre, hvorved hele Landstrækninger have nedsænket

sig under Havfladen, andre, som för laae under samme,

have hævet sig, bvorved Havet er sat i en voldsom Be

vægelse, har overströmmet Fastlandet fra Nord mod Syd,
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og revet med sig disse löse Blokke, og endelig nedstyrtet

dem paa fjerntliggende Steder, imedens de finere afskurede

Partikler have afsat sig paa Vejen og dannet de lange

Sandheder igjennem Jylland og Hertugdömmerne og Lyne

burg og den store Sandörken imellem Hamburg og Berlin.

Omendskjönt denne Forklaring synes noget eventyrlig, saa

maa man dog tilstaae, at de 9 Asteroider, man siden dette

Aarhundredes Begyndelse har opdaget imellem Planeterne

Mars og Jupiter, og hvoraf man formodentlig med Tiden

vil opdage flere, synes at vidne om, at en Planet i denne

Afstand fra Solen ved en indvortes Explosion er bleven

sprængt, og at altsaa en saadan mindre Explosion i vor

Jordklodes ældre Historie ikke kan erklæresfor umuelig. Men

man kan ogsaa tænke sig en udvortes Aarsag til en saadan

voldsom Oversvömmelse. De saakaldte Meteorstene, som

fra Verdensrummet falde ned paa vor Jord, betragtes nu

som Fragmenter af den ovenomtalte Planet, der ved Ex

plosionen have erholdt en saa excentrisk Bane, at de

kunne nærme sigJordens Bane, og naar Jorden paa samme

Tid tilfældigvis er nær dette Punkt, kunne tiltrækkes af

den. De, som i den historiske Tidsalder ere nedfaldne

paa Jorden, have ikke været af nogen betydelig Störrelse;

men man kan ikke nægte Mueligheden af, at en större i

den mörke Fortid, för Jorden beboedes af Mennesker,

kan være nedfalden. Endelig opdager man i Himmelrummet

med Teleskoper en stor Mængde svagt lysende Pletter,

hvoraf nogle synes blot at bestaae af en dunstformig

Masse. VorSol bevæger sig, som bekjendt, med sit Planet

system med en betydelig Hastighed henimod et vist Punkt

paa Himmelen. I de mange tusinde Aar af dens Tilværelse

maa den altsaa have gjennemlöbet en uhyre Strækning,

ogJorden kan paa denne lange Vandringgjerne have nærmet

sig til en saadan erratisk Masse, som den har bemægtiget

sig, og hvorved Havet er sat i en voldsom Bevægelse.
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d disse Forsög til at finde en Aarsag til:Om en kkes Udbredelse over Egne, der ere J t

erratiske Bla delige Hjemstavn, kunne synes den Uvante

fra deres oprin man dog tilstaae, at naar et ehænomen

eventyrlige, saa kan forklares af de , sædvanlig i det

foreligger, s saa maa Phantasien gennem

smaae, : Rige, og standse ved Aarsager, der

löbe Muelig e i kunne erklæres for umuelige 1.

i det mindste e re vi her intet med Aarsagerne at be

Lykkeligvis have Öjne. En uhyre Mængde

stille. Factum ligger for vore Oj

ldeels store Stenblokke ere omspredte paa Jord, langt
tildeels

paa

"den at mellem.

e været til Hinder,

et de modstaaende

- ori de have efterladt sig Striber, som vidne omFjelde, hvori Legemer kastes

er det langt sand.

en af deres större

allermindst paa en

nsen næsten e, ligegyldig 2.

) Den Bonde, som i 1821 tjente mig se, v

fra deres oprindelige Hjemstavn,: kastede op

höje Fjeldflader, tildeels paa

liggende Dale eller n afskur

og have under denne Steenflo -

Flodens Retning. Men naar s
med stor Hastighed hen over ade,

synligere, at de komme til ns paa

Sideflader, end paa en af de min re ,

Sideflade, hvor Ligevægtsstilli

eiviser Ipaa min
Vandring over marianer-rede ytrede om, dis -

laae der fra Syndflodens Tid", en suna Dom, der vil sige, atvel kunde være hidbragte med en meget voldsom 9g aldeles

de Oversvömmelse. — *) En Tærnine, hvis 12 Kanter

extrao have en stadig Lige

umpede Hjörner

m af de s större

omtalt Bora »

hvilket Tæ

(sidelinier) og 8 Hjörner ere afstumpede, kan

vægtsstilling, naar den hviler paa en af disse afst

Paa e

et horiz

eller Kanter, ligesaavel som naar den hviler

Sideflader. Men kaster man den henaa

il der blandt 200 Kast neppe træffe ee, »

v

"ningen vil
blive hvilende paa en af de förste.

Være Tale

e Grad af

shed, saa

anefuldere,

om mathematisk Vished, men kun om e, Sala, *vervejend

ar en Urimel;

* da inte, er l

Sandsynlighed, at den modsatte Paastand ve - -

kan jeg ej tiltræde Dr. Scherers Yttrine,
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Ifölge alt det Ovenanförte antager jeg det derfor som

utvivlsomt, at Rokkestene ere tildannede ved Menneske

hænder. Det Folk, som frembragte dem, behöver ej at

have havt noget klart Begreb om Theorien af et Legemes

Ligevægt, eller om de Betingelser, som ere nödvendige,

naar det med Lethed skal kunne bringes til at oscillere

uden dog at velte. Et mechanisk Blik og nogle Forsög

ville være tilstrækkelige. Heller ikke udfordres noget

kunstigt Redskab til at give Stenen den fornödne Runding

omkring Hvilepunkterne. Ved gjentagne Slag med en skarp

Steen vilde denne kunne tilvejebringes. Bevægede Massen

sig ej let nok, behövede man blot at afrunde den lidt

stærkere, indtil man efter endeel Forsög fandt, at man

havde naaet det forönskede Maal. Den simple Erfaring,

at naar en Steen hviler paa en skarp Kant velter den ved

den mindste Forandring i Stillingen; naar den hviler paa

en bred plan Flade, udfordres der en stor Kraft til at

velte den; vilde let fremkalde den Tanke, at ved at

give Fladen en Figur, der ligger imellem disse to Extremer,

vilde den forönskede Bevægelighed kunne tilveiebringes.

Man opsögte et Sted paa Fjeldet, hvor der var en For

dybning af passende Störrelse til den udvalgte Steen,veltede

den derover, og tildannede den vedgjentagne Forsög, ind

til den kunde rokke.

I Irland ogWallis skulle, saavidt mig er bekjendt, og

saa saadanne Rokkestene findes. Da Brittaniens ældste

Beboere vare Kelter, hvis Efterkommere endnu findes paa

end Tilfældet, saa vilde alle de anförte Omstændigheder ej være

tilstrækkelige til at godtgjöre disse Stenes kunstige Oprindelse,

naar ej andre Kjendsgjerninger bekræftede den”. Her skulde et

Kast have bragt 30 Stene paa en liden Strækning i en saadan

Stilling, og tilvejebragt alle de nödvendige Betingelser, imedens

det samme Kast paa andre meget större Stækninger blandtTusinder

af Stene ej har frembragt een eneste Rokkesteen !



384 RGKKESTENE PAA HOVLANDSFJELD,

de to ovennævnte Landstrækninger, saa kunde det være

mueligt, at deres Druider havde benyttet disse Rokke

stene ved deres mysteriöse Gudstjeneste ved Menneske

offringer, eller som ordalia dei. Dette kunde da lede til

den Gisning, at vort Skandinavien ogsaa, förend den nu

værende nordgermaniske Stamme trængte herind, har til

deels været befolket af en Keltisk Stamme, der har for.

trængt det ældste oprindelige Lappefolk mod Norden, og

siden igjen er bleven fortrængt eller udryddet af den

kraftigere germaniske Stamme. Af historiske Grunde er

Prof. Rud.Keyser, ogaf antiquariske Prof. Nilsson kommen

til lignende Slutninger. Dog er dette fra min Side kuns

löse Gisninger, hvis Værd jeg maa overlade Historikerne

og Oldgranskerne at bestemme. Jeg vil alene tilföje, at

der i Maridalen findes et temmelig höjt Fjeld, hvis höjeste

Kuppe (omtrent 13. NorskMil fra Christiania) förer Navnet

Vaggesteenskolen, hvilket synes at hentyde paa, at der

paa samme maa findes en Rokkesteen, da det Danske

Verbum vugge” af vor Almue udtales vaagge” eller

vagge". Denne formentlige Rokkesteen have Omstændig

hederne ej endnu tilladt mig at opsöge og undersöge.

DUEAAS-FUNDET, ven C. F. Hen Est.

(Jfr. Afbildningerne Tab. III.)

Under et Besög paa Bornholm i Efteraaret 1848 erfarede

jeg at der paa den saakaldte Dueaas, der ligger omtrent

; MilN.for Rönne,var iSommerensLöbfundet4 menneske

lige Skeletter og forskjellige Jernvaaben, der opbevaredes

hos den der paa Stedet boende Skovfoged Lund. Denne

Efterretning vækkede i höi Grad minOpmærksomhed, ikke

alene fordi det efter Beretningen syntes at være et Fund
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fra Jernalderen, der som det förste Stadium afAntiqvarernes

Forskninger (hvilke naturligvis bör gaae ud fra den sikkre

historiske Tid) fortrinsvis trænger til Undersögelse og Be

lysning, men ogsaa fordi Fundet var paa Bornholm, der,

naar det engang er undersögt saaledes som det fortjener,

vistnok ifölge sin Beliggenhed vil afgive vigtige Bidrag til

Oplysning om Folkebevægelsernes og Culturens Gang i

Oldtiden. Desværre fikjeg denne Efterretning saa seent,

at min Tid kun tillod mig at gjöre et meget kort Besög

paa Dueaasen, men ved Hr. Lunds Hjælp blevjeg dog sat

istand til selv, om end löseligen, at undersöge Findestedet

ogjeg fik derved en tydeligere Underretning om de gjorte

Fund. Han medgav mig derhos godhedsfuldt samtlige der

fundne Oldsager til Museet for de nordiske Oldsager, hvor

de opbevares tilligemed de sammesteds senere fundne Gjen

stande under Nr. 10,256-10,274.

Ved at anlægge en Gruusgrav tæt Vest for Landeveien

imellem Rönne og Hasle fandtes sidst i Juli 1848, omtrent

2Alen dybt nede og liggende i det löse Gruus, Levningerne

af 4 ubrændte Lig, der alle laae med Hovederne mod

Nordvest (af disse ere tvende Laarbeen og et Cranium ind

leverede til Museet) og fölgende oldsager:

1) Et Jernsværd, 22T. langt og 14 T. bredt, afbildet

paa Tab. III (fig. 1). Paa Haandtaget, hvis Form er lidet

krumböiet, sidder endnu Spor afTræbeklædning, der har

været fastholdt ved 3 Jernnagler. Klingen, som har Ryg,

har havt en Træskede, hvoraf betydelige Levninger endnu

findes, og denne har været sammenholdt ved et om dens

Midte anbragt Jernbeslag. Sværdets Spidse mangler.

2) Et Jernsværd, næsten af samme Form som fore

gaaende men med et mere krumformet Haandtag (fig. 2).

Det er brudt i 5 Stykker, der tilsammen ere 204 T. lange,

men Spidsen mangler. Ogsaa paa dette er der Spor af

Træbeklædning baade paa Haandtag og Klinge. -

1849. 25
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3) En 5; T. lang Jernkniv, der paa begge Sider har

Spor afTræbeklædning. Den er brudt i 4 Stykker og

Spidsen mangler.

4) Et flaskeformet Kar af brændt Leer (fig. 3), 64 T.

höit og over Bugen 5 T Diameter.

Næsten ovenpaa denne Begravelse, neppe i Alen

længere mod Nord og kun i en Dybde af Alen under

JordensOverflade, fandtes en af smaa Stene sat Kiste, der

kun var omtrent 14 Alen lang, og som var dækket med

en eneste flad Steen. I denne laae en Mængde Kul og

brændte Been samt fölgende Oldsager, der alle bære tyde

lige Spor af at have været med paa Baalet:

1) Et Jernsværd, 26T. langt og 24 T. bredt (fig. 4),

og hvis Klinge har en Ryg, langs ad hvilken derpaa hver

af Siderne er indgravet en fordybet Stribe. Paa begge

Sider af Haandtaget har der været lagt Skinner, som fast

holdtes ved9Nagler, af hvilke 4 sidde paalangs og 5 paa

tværs. Sværdet var sammenböietog fandtes brudt i6Stykker.

2) Tvende Brudstykker af et ligesaa bredt og aldeles

lignende Sværd, af hvilke det ene ligeledes fandtes krumböiet.

3) En Landsespids afJern (fig. 5), 104 T. lang og

24 T. bred, og med en ophævet skarpStribe langs Midten

af hver afSiderne. Den var brudt i 3 Stykker.

4) Spidsen af en Jernkniv, næsten 4 T. lang.

5) En Skjoldbukkel afJern (fig. 6), 6T. i Diameter.

Den har udentvivl oprindelig havt en fremstaaende Spids,

der nu mangler. Tæt ved den laae en lös Nagle med et

stort Hoved.

6) Et lille Jernbeslag afuvis Bestemmelse. Det er

næsten 3 T. langt men kun 4 T. bredt, concavt og af

rundet for begge Enderne. Henimod den ene Ende sidder

en Nagle igjennem det.

7) Et 44 T. langt Stykke af et Jernkar (fig. 7), der

efter Stykkets Böining at dömme oprindelig maa have holdt
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omtrent 13 T. i Diameter. Karrets Rand har været dannet

af en T. tyk Jernstang, og tæt under denne er der paa

det fundne Brudstykke ved en paaloddet Jernböile fastgjort

en temmelig stor Ring, der öiensynligt har tjent som Hank.

Et Par Jernstykker, som medfulgte, have maaskee hört til

dette Kars Bund.

8) Et lille Kar af brændt Leer (fig. 8), 3 T. höit og

34 T. i Diameter.

De her omtalte tvende Begravelser ere paa Grund af

deres forskjellige Characteer de mærkeligste af de mang

foldige, som ere fundne paa Dueaasen, og som jeg længere

hen nærmere skal omtale. De laae næsten ovenpaa hin

anden og den förstnævnte Begravelse, der laae 14 Alen

dybere nede, maa derfor öiensynligt hidröre fra en ældre

Tid end den anden. Naar dette er antaget maa det imidlertid

forekomme besynderligt, at Ligene i den ældre Begravelse

vare nedlagte ubrændte og at derimod Ligene fra den senere

Tid vare brændte; thi efter alle hidtil gjorte Erfaringer tör

man næsten ansee det for afgjort, at den Skik at brænde

de Dödes Legemer, hvad Danmark angaaer, kun fandt

Sted i den förste Tid af Jernalderen, som en Fortsættelse

af Skikkene i Broncealderen, og at den meget snart op

hörte her. Paa disse Begravelser tör man dog ikke uden

videre bringe denne Regel i Anvendelse. Bornholms Be

liggenhed i Östersöen medförte ganske naturligt, at den i

Oldtiden ofte blev hjemsögt af forbiseilende Vikinger, der

gjorde Strandhugpaa densKyster, og da nu desuden de her

omtalte Begravelser ligge nær ved Stranden, synes det

ikke at være urimeligt at antage at een af dem inde

holder Ligene af nogle under Udövelsen afStrandhugfaldne

Vikinger. Man vil neppe feile ved at antage at dette er

Tilfældet med den förstnævnte Begravelse, og at Ligene i

denne have været nedlagte ubrændte er da enten en Fölge

af at disse Vikinger ikke have havt til Skik at brænde

25*
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deres Döde eller af at de under et hurtigt Tilbagetogikke

have faaet Tid til at anvende denne langsomme Ceremoni

paa deresfaldne Stalbrödre. De ved Ligene fundne Sværd,

der have en aldeles forskjellig Form fra de nordiske Sværd

fra Jernalderen, synes ogsaa at vidne om at de have tilhört

Folk fra et fremmedtLand, men hvor dette skal söges kan

jeg ikke afgjöre, da jeg ikke kan erindre at have seet al

deles lignende Sværd; dog ville de muligtforekomme et eller

andet Sted paa Östersöens sydlige Kyster.– Den anden

Begravelse med de brændte Lig, der maa have fundet

Sted i en senere Tid, stammer maaskee ogsaa fra Vikinger,

især fordi det der fundne Sværd ligeledes afviger fra de i

Norden hyppigstforekommende; men jegskulde dogsnarere

troe, at den tilhörer Öens Beboere i den sidste hedenske

Tid ligesaavel som de mange andre meget lignende Be

gravelser, der findes omkringpaa Dueaasen, og med hvilke

dette utvivlsomt er Tilfældet. Disse indeholde alle brændte

Lig; men paa Bornholm har man ganske sikkert ogsaa

langt længere end i det övrige Danmark vedblevet med den

Skik at brænde de Döde, ligesom i Norge og Sverrig og

navnlig Bleking, til hvilket man almindeligt og med Grund

har antaget at Bornholm slutter sig i antiqvarisk Henseende.

Ovenfor har jeg omtalt at der omkring paa Dueaasen

findes mangfoldige Begravelser fra Jernalderen. Skovfoged

Lund fortalte mig, at man ved at grave Gruus paa dette

Sted havde stödt paa en Mængde saadanne, som bestode

af Kul, brændte Been, Stykker afJernsager og Leerkar,

der uden at være omgivet med Stene var nedlagt i det

löse Gruus, og ved at betragte GruusgravensVægge kunde

jeg paa ikke faa Steder see Spor afsaadanne Begravelser,

der alle laae omtrent en Fod under Jordens Overflade.

Ved at grave paa et saadant Sted traf jeg en hid

til urört lignende Begravelse, der indeholdt en Mængde

Kul, brændte Been, nogle forrustedeJernstykker og et lille
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Leerkar med udböiet Munding, der kun var 2

2 T. i Diameter. Det stod omvendt og var

fyldt med Kul og brændte Been, der var l

Gruus. Kort efter min Afreise fandt Hr. Lund

Begravelse 9 Stykker af et 14 T. bredt Jer

Ryg, som han indsendte her til Museet, og hv

der var brudt i 2 Stykker, er afbildet paa Ta

Længere hen iSeptember stödte Hr. Lund i s

grav paa endnu en lignende Begravelse, hvo

sendte nogle Brudstykker af et Leerkar og

Stykker af et Jernsværd, hvis Haandtag er

det under fig. 9 afbildede; og endelig modtc

saa fra Overlærer Lefoli i Rönne et lille Le

fundet i samme Gruusgrav, og som var l

2; T. bredt i Mundingen.

Det er heraf tydeligt, at Dueaasen i

været benyttet som en almindelig Begravels

synes ikke at man har holdt sig til en m

Deel af dette Sted, thi efter Skovfoged L

findes der i Flyvesandet der i Nærheden h

Begravelser, og kun faa hundrede Alen S.

talte Gruusgrav saae jeg en Skrent ud im

der endog laae et heelt Lag af Kul og b

derimellem enkelte Skaar af större Leerka

til denne Maade at nedlægge Levningerne

Ligpaa, maajeg henvise til Worsaaes Bl

mærker”S. I l-l2, hvor det omtales at en f

Begravelsesmaade har fundet Sted i Blek

Med Hensyn til de paa Dueaasen

maa jeg til Slutning bemærke, at de d

saa angrebne af Rust, at de neppe ville

i lang Tid. Det er gaaet med dem sc

Danmark fundne Oldsager af Jern, der

stærkt ere fortærede af Rust, hvad enten
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er en Fölge af at de, hvad oftest er Tilfældet, have været

nedlagte i Gruus, eller af at Jernet angribes stærkere

af Syrerne i vor Jordbund end t. Ex. Broncen. Dette er

maaskee ogsaa een af Grundene til, at der i Danmark

synes at være et uforholdsmæssigt ringe Antal Grave fra

Jernalderen; thi Bonden, hvis Opmærksomhed meget godt

vækkes, naar han træffer en besynderlig dannet Steen eller

endnu meer naar han finder et Stykke af det gule Bronce,

bryder sig ingenlunde om et Stykke rustent Jern, som han

godt kjender, ja kaster det som oftest bort uden at vise

det til Nogen, naar det ikke tydeligt har Formen af en

ham bekjendt Gjenstand.

FUND AF ROMERSKE OLDSAGER I DANMARK,

ved J. J. A. WoasAAB. -

De nordiske Lande bleve, som bekjendt, paa Grund af

deres afsides Beliggenhed, ingensinde undertvungne af de

seirrige romerske Hære,der ellers gjorde saa store Erobringer

i Tydskland, Frankrige og Britannien. Menikke destomindre

kan man sige, at de nordiske Lande, endnu medens

Keiserne herskede i Romerstaten, vare underkastede en

vis Indflydelse fra Rom af. Beviserne for denne mærke

lige Kjendsgjerning findes ikke hos de romerske eller

græske Skribenter, der i det Höieste omtale enkelte Even

tyrerers og Handelsmænds Reiser til det yderste Thule.

De findes heller ikke hos de nordiske Skribenter, hvis

Beretninger overhovedet fornemmelig angaae langt senere

Tider. Men de findes i de nordiske Samlinger af jord

gravede Oldsager, der allerede havegivet saa mange samtidige

og uomstödelige, om end af den skrevne Historie aldeles

ukjendte, Vidnesbyrd om Nordens ældste Culturforhold og

Forbindelser med andre Lande.
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Gjennem lange Aarrækker havde man især ivisse Egne

af Norden stundom fundet romerske Mynter, der antoges

for at være hidkomne ved directe Handelsforbindelser med

Romerne i Britannien, eller ogsaa ved Mellemhandel over

Nordtydskland fra de romerske Colonier i Ungarn. Dette

Sidste syntes at have meest Sandsynlighed for sig, da de

fleste af de ommeldte Mynter opgravedes paa Öen Gotland

eller Gulland,paa Öland, Bornholm og paa den sydvestlige

Kyst af Skaane. Med Undtagelse af et större Fund af

romerske Sölvmynter i Nærheden afSlagelse, vare romerske

Mynter sædvanlig ikkun sjelden og mere enkeltvis fundne

i Sjælland, Fyen og paa den jydske Halvöe, men i Norge

saa at sige aldrig, omendskjönt navnlig de sidstnævnte

Egne af alle nordiske Lande laae nærmestved det romerske

Britannien. Med Hensyn til Tiden viste mange Erfaringer,

at fordetmeste samtlige i Norden fundne romerske Mynter

vareprægede efter Christi Födsel under Keiserherredömmet,

især mellem Aarene 50 og 200. Ældre Mynter, der dog

ikke hidrörte fra en tidligere Tid, end de sidste Consulers

Regjering, vare saa sjeldne, at man maatte ansee dem for

at være hidkomne med Massen af de senere Mynter. Den

Tidsbestemmelse, som Mynterne paa denne Maade afgave

for en directe eller indirecte Handelsforbindelse mellem

Nordboerne og Romerne (Aar 50-200 e. Ch.), stemmede

ogsaa paa det Nöieste overeens med Romernes Overskriden

af Alperne, der jo skete henimod Christi Födsels Tid, og

med deres videre Udbredelse over det midterste, vestlige

og nordvestlige Europa.

Imidlertid antydede Mynterne kun at der havde fundet

en Handelsforbindelse Sted mellem vort Norden og Rom,

uden nærmere at oplyse, hvorvidt denne Handelsforbindelse

i hin tidlige Tid virkelig havde yttret nogen Indflydelse

paa Culturtilstanden i Norden. Det var dog altid let

tænkeligt, at Mynter alene som Udtuskningsmiddel kunde
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være löbne en lapg Vei fra deres oprindelige Hjem og

gjennem mange forskjellige Folkefærds Hænder. Men efter

haanden begyndte man at opdage, at Handelsforbindelsen

med Romerne ogsaa havde hidbragt mange forskjellige,

selv större Kunstgjenstande, hvis smagfulde Former og

ypperlige Forarbeidning ufeilbarlig havde maattet opfordre

Nordboerne til at forsöge paa at efterligne dem. I Sverige

fandtes der i Aaret 1818 i Westmanland ved Mælaren en

Bronce-Vase, 18 Tommer höi, med en romersk Paaskrift,

ifölge hvilken Karret var viet til Apollo Grannus", og af

saa udmærket Arbeide, at der i den Retning ikke vilde være

Noget til Hinder for at henföre den til den romerske Kunsts

skjönneste Tid. Paa Öland opgravedes i Aaret 1835 en

qvindelig Bronce-Statue, Il Tommer höi, formodentlig en

Juno, som dog ikke med Hensyn til Forarbeidning kunde

sættes ved Siden af den nysnævnte til Apollo Grannus

helligede Vase*. Samme Aar blev der i Norge, paa

Augvaldsnæs, fundet nogle udmærkede, sikkert romerske

Vaser af Bronce og Kobber °. I de danske Lande vare

Fund af romerske Oldsager i bestandig Tiltagende, og

samtidig dermed gjordes lignende Iagttagelser paa de til

grændsende nordtydske Kyster, især i Meklenborg *.

De i de danske Lande opgravede romerske Oldsager

have navnlig bestaaet i Broncekar af forskjellig Störrelse,

nogle temmelig store, men dog sædvanligst smaae, i Form

afSier og Kasseroller eller Osekar med lange Haandtag,

og have i Reglen hidrört fra den senere Keisertid. For.

") Jvfr. Berättelse af Jonas Hallenberg om ett forntids Romerskt

Metallkärl, funnet i Westmanland år 1818. Stockholm 1819, 8vo.

–*) Jvfr. Hildebrand: Utlåtande öfver märkvärdigare Iordfynd,

som blifvit Kongl. Majestæt och Kronan hembjudna”. Stockholm

1842,8vo.–*),Urda” 11.S.7-9. Tavle 1 fig.9, 10, 11.—4)Jvfr. Jahr

bucherundJahresbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte

und Alterthumskunde", III ogv Anhang, VIII 38, 5I ogXI,397 fgl.
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saavidt de ere fundne i Grave, har man alene

i de bekjendte större Begravelsespladser fra J

som i dette Tidsskrift efterhaanden ville blive

for en udförlig Beskrivelse (jvfr. alt Aargang

hvortil vi henvise Læseren. Men de som ere f

omkring i Jorden, uden at der er Spor til nogen

uden Sammenligning baade de talrigste og vigt

skulle derfor ogsaa her fornemmelig holde os til

nævnte Art, idet viförst gaae over til en nærmer

ning af et Par af den senere Tids i denne H

mærkeligste Fund.

I. NöRRE-BROBY FUNDET.

(Tavle IV-V.)

Paa nogle, den Lundegaardske Stiftelse til

Jorder i Nörre-Broby Sogn i Fyen, i Nærheden af

ligger (paa Gaardmand Sören Rasmussens Mark)

tydelig, ved Naturen dannet Jordforhöining. Af

Overflade var der ved Plöining o.d. borttaget et Pa

da man for adskillige Aar siden begyndte i den

Ende at grave efter Mergel og Leer. Omtrent en

under den daværende Overflade stödte manpaa enM

Rullestene, der kunde anslaaes til omtrent at udgjö

Vognmandslæs, og ved at borttage dem fandtes föl

Oldsager, som nu opbevares i Museet i Kjöben

(Nr. 5224-5240).

1) Et lille rundt Metalspeil (Tavle IV Fig.

en zinkblandet Metalmasse, tre Tommer i Tværmaal.

Forsiden, der brugtes som Speil er det ganske glat;

er der om Kanten en dreiet Rand og en Kreds gjenn

borede Huller, ved hvilke Speilet aabenbart har været

fæstet eller fastsyet. Paa Bagsiden findes meget net drei

Kredse; svage Spor af Rust turde muligen antyde, at

Haandtag her har været befæstet. Aldeles lignende Spe
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afselvsamme Form og Metalblanding opgraves meget hyppig

i Italien og i andre af Romerne beherskede Lande (5231).

2) Et Broncekar" som en Kasserolle (Tavle IV

Fig. 2 a) ligeledes af samme Form som de romerske med

en dreiet Bund (Fig. 2 b). Det sexTommer lange Haand

tag ender sig i en Runding, hvorpaa sees flere dreiede

Kredse. Karret selv er i det Hele kjendelig dreiet, som

de ophöiede Rande ved Mundingen udvise. Indvendig er

det overdraget med en Zinkblanding. Da det fandtes var

det bedækket med et Laag af Træ, der lignede Bunden af

en Siebötte, og inden i det laa et Stykke-uldent Töi, om

trent 1; Qvarteer langt og noget nær ligesaa bredt (5233).

3) Stykker af et stort Broncekar, femten Tommer i

Tværmaal (Tavle IV Fig.3 a), som paa den ene Side har

et Haandtag, der ender sig i to Dyrehoveder. Karret, som

indvendig hverken synes at have været belagt med Zink

eller Tin, har oprindelig hvilet paa en lav, dreiet Fod

(Fig. 3 b og c), der er smukt forarbeidet. (5232).

4) Et Stykke afHaandtaget til en Sie af Bronce,

hvortil muligen ogsaa har henhört et lille Stykke Bronce,

(Tavle IV Fig. 4) hvorpaa med et Stempel er indslaaet

den romerske Indskrift DISA/CVSF. (5235-5234).

5) En Sölvmaal med en Knap af Guld (Tavle V

Fig. 5). Den er nu fem og en halv Tomme lang, men har

oprindelig været meget længere. Tæt under Knappen er

den belagt i Rader med en fiint vævet Guldtraad, der seer

ud som en Fletning. Knappen selv er dækket af en lignende

Guldtraad og ender sig i en Zirat, i Form af en Drue

") Den Bronce, hvoraf saavel dette Kar, som flere af de efter

fölgende Oldsager ere forfærdigede, er, vel at mærke, en heel anden

Metalblanding, end den Bronce, der benyttedes i den ældre, saa

kaldte Broncealder. Broncen i Broncealderen bestod nemlig væsent

ligst af Kobber og Tin, medens i den senere Tid Broncen for

nemmelig var sammensat af Kobber og Zink.



FUND AF ROMERSKR OLDSAGER I DANMARK. 395

klase. Der fandtes ogsaa Stykker af to mindre Naale af

Sölv, som dog kun have havt runde, udslaaede Knapper

af Sölv. (5227.5228).

6) En Guldberlok (Tavle V Fig. 6), som heelt over

er belagt med det saakaldte Kornarbeide, hvorimellem er

lagt smaae Guldtraade i Form afS, eller rettere af Spiraler.

Öskenen viser Spor af Slid. (5225).

7) Ni Perler af tyndt Guldblik (Tavle V Fig. 7),

hver omtrent Tomme i Tværmaal. Ydersiderne ere ud

slaaede i Ruder, de fladere Sider i Straaler. (5224).

8) En lille Guldspiral af en sammenvreden Guldtraad,

og fem store Perler med Striber (Tavle V Fig. 89)

af lysegrönt gjennemsigtigt Glas. (5226 og 5230).

9) To Knapper af Glas (Tavle V Fig. 10-11), flade

paa den ene Side med en afrundet Overflade, og gjennem

borede i Midten. Paa den ene, som er lysegrön, er an

bragt en Spiral af hvid Emaille, og paa den anden, som

er bruun, en lignende af guul Emaille. (5229).

10) To Broncestykker (Tavle V Fig. 12), rimeligvis

Sporer, som dog hverken have havt Hjul eller Pig, men i

Stedet derfor en fremstaaende skarp Kant, der gaaer heel

rundt om. (5238).

1l) Et Bidsel af Bronce, bestaaende af to store

med en Tværstang forbundne Ringe (Tavle V Fig. 13).

Da dette utvivlsomt er en Levning af Ridetöi, bliver det

endnu sandsynligere, at de nysmeldte Broncestykker have

været Sporer. (5237).

Foruden de her afbildede Oldsager fandtes endnu et

smukt forarbeidet Metalbeslag til en Træspand med en

Kjedehank, der har hængti to massive Sidestykker (5236).

Træspanden eller Træskrinet” fandtes hensat mellem to

Stene, hver omtrent l Al. lang og 4 Al. bred, som vare de

eneste store Stene blandt de mange Rullestene. Fremdeles

et lille Metalstykke, (5239), der er en Slags ufuldkommen
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Forestilling af en Fugl. Baade det og en lille Bronce

knap (5210) fremviser Spor af Jernrust.

1I. BYRSTED-R'UNDET.

(Tavle VI).

Ved at grave Stene i en Jordforhöining (en Höi”)

paa Byrsted Mark i Veggerby Sogn, Aalborg Amt, fandt

Steenklöver Christen Andersen Kraas (1846) adskillige Old

sager, som efterhaanden erhvervedes for Museet ved Med

virkning af den daværende constituerede Stiftamtmand i

Aalborg, Kammerjunker Hoppe og Dhrr.Overauditeur Timm

og Pastor Brorson i Kirketorp. (Nr. 9370.9375 og 9816).

1) Tvende Sölvbægere (TavleVI Fig. 1), som fandtes

staaende i Höien paa meget smukke Steenfliser. De ere

drejede og prydede med net ciselerede Zirater langs Over

randen og paa det tilloddede Fodstykke. Deres Höide er

3; Tomme og deres Brede i Mundingen fire Tommer.

Hvert Bæger har havt en pragtfuld Hank, der foroven ender

sig i en saakaldet Palmet. Baade Form og Forarbeidning

hentyde bestemt paa romersk Oprindelse. (9371 og 9816).

2) Syv Stykker af Sölvmaale (jvfr. Tavle VI Fig. 2,

3og 4), som foroven have været prydede deels med massive

Knapper, deels medKnapper afgjennembrudt Arbeide.(9373).

3)To aabne Perler og et lille rundt Hængesmykke med

Ösken(TavleVIFig.67)affintflettet Arbeide afGuld. (9373).

4) En Guldfingerring meget massiv, kun udhamret.

(9372).

5) En Fibula eller et Spænde af Sölv (Tavle VI

Fig. 5) med Sölvtorn og med en om Midten paalagt fiin

FletningafGuldtraad. Dener ikkeganske fuldstændig.(9374).

6) Stykker af en stor Bronceskaal paa Fod(TavleVI

Fig. 8), nemlig næsten hele Overranden, Levninger af de

meget tynde Sider, de to meget massive Hanke, samt de

to Palmetzirater, der have været anbragte under disse Hanke.
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Bunden og Fodstykket bestaaer af en massiv dreiet Skive

eller Ring. Arbeidet er utvivlsomt romersk.

Endelig indsendtes en overbrudt, neget fortæret

Landsespids af Jern og to Stykker, som det synes, af

lignende Landsespidser, hvilke laae i Nærheden af de oven.

nævnte Oldsager, men dog for sig selv alene.

Medens der saaledes ikke kan være nogensomhel

Tvivl om, at der baade ved Nörrebroby og ved Byrst

er fundet flere reent romerske Sager fra de förste A

hundreder efter Christi Födsel, eller rettere fra den ser

Keisertid, er det höist sandsynligt, for ikke at sige

at der ved dem tillige er fundet adskillige Stykker, som

forarbeidede i vort Norden. I denne Henseende maa

hæves f.Ex. afNörre Broby Fundet Guldberlokken (N

hvortil lignende oftere ere fundne her (jvfr. Annaler

1847, Tavle II Fig.5), og hvis Forarbejdning blandt

saa ganske svarer til de for Norden eiendommelige

bracteater. Endeel af de ovenbeskrevne Guldzir,

Sölvnaale saavelsom det ved Byrsted fundne Sölv

kunne ogsaa godt være forarbeidede her. I det H

de ved Nörre-Broby og Byrsted opgravede Olds

megen Overeensstemmelse med de Sager, der

findes i de större Begravelsespladser fra Jern

Danmark, at man uden Videre havde maattet h

to nysnævnte Fund til denne Klasse af Mind

hvis de kun havde været ledsagede afSpor a

Lig. Men hverken Levninger afubrændte ell

Lig vides at være iagttagede paa Findestedern

Af andre Fund i Danmark af romersk

udenfor Grave maa navnlig mærkes det i A

1845 Tavle XI Fig. 94 afbildede udmærked

MccccLxx1), der for omtrent tyve Aar siden
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i Nærheden afde saakaldte Trehöie ved Kjeldby paa Möen.

Det har forhen havt en Hank, som har været fastgjort paa

hver Side i to dobbelte Örer. Neden under dem er graveret

i ophöiet Arbeide de skjönneste Arabesk-Zirater i græsk

Stil, som paafaldende ligne Ziraterne paa det i Westman

land (1818) fundne ypperlige Broncekar. Et stort Kar

(ccLxxxv) med Hank, hvortil Bunden mangler, zirlig dreiet

og i det Hele af smukt Arbeide (afbildet i Annalerne for

1845Tab.XIfig.98) opgravedesmedenGlasskaal nær Alsted

i Sjælland. Karret er sikkert romersk, og det er meget

rimeligt, at Glasskaalen ogsaa er romersk. Idetmindste er

der oftere fundet romerske Glasbægere i Danmark (jvfr.

Annalerne for 1845 Tab. XII fig. 108 og 110). Samme

steds i Annalerne er under Fig. 100 afbildet en Leerskaal,

hvori sidder en tynd Bronceskaal, deri et lille Metalkar

med Haandtag og inden i det igjen en smuk Broncesie,

aldeles lig de romerske; den blev opdaget ved Gruus.

gravning i en Höi ved Freslöv, ved Juelinge i Sjælland

(ucccxxx1). To Kasseroller af Bronce (8049) af ganske

udmærket Arbeide, med dreiet Bund, fandtes ved Törve.

skjæring paa Ullerup Mark, Fredriksborg Amt. De ligne

meget det ovenfor omtalte og her (Tavle IV Fig. 2) af.

bildede Kar fra Nörre Broby, og ere saavelsom dette utvivl.

somt romerske. En aldeles lignende Kasserolle (9481)

fandtes ogsaa (i Aaret 1847) med et romersk Fabrik.

stempel paa Haandtaget i en Höived Rumperup i Breg.

ninge Sogn ved Kalundborg. Tilligemed den opgravedes

en meget massiv Hank til et Kar af Bronce med to Örer

(9482), paa hvilke er anbragt tvende Menneskehoveder

med opstaaende Dyreörer. Denne Hank synes ligesom

Kasserollen at være romersk, om end fra en sildigere Tid.

En Kasserolle af Bronce, lig de foregaaende, optoges med

en mindre, hvori en Broncesie var indsat (7333-7335) i

Nærheden af Slagelse. Fra Gaardmand Niels Andersen i
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Forballum mellem Ribe og Tönder indk

Museet en lille Metalkop (9977) med u

(2T. höi, 3T. i Mundingen), som baade u

er overdraget med tynde Sölvplader som en

Den er af romerskArbeide, og dreiet med

Zirater om Midten. Den stod inden i et st

Metalkar medHank, hvoraf Stykker medfulgt

af andre större Metalkar af romersk Oprind

fra Jægerspris (8287) og fra Balslev i

Endelig erholdt Museet nylig fra Beldringe

meget stor,velbevaret romersk Broncevase (

höi og 94 T. bred i Mundingen. Ikkun H

I Forbindelse med de i de större Begrav

Jernalderen opdagede romerske Sager, udgjör

allerede fundne romerske Oldsager et ikke ub

Flere ville ufeilbarlig fölge, og naar man saal

paavise en længe fortsat betydelig og directe

denromerske CulturpaaNorden, isærvel paa de

hvad enten nu denne Indvirkning er kommet ve

med det romerske Ungarn, det romerske T.

det romerske England, eller maaskee rettest n

Lande tilsammentagne, vil det ikke længere

ulöst Gaade, at det nordiske Folk ligesaave

saxerne i England og Slaverne i Meklenborg

alderen kunde bearbeide og efterligne de rom

paa en noget egen Maade. Thi Jernalderen

det skandinaviske Norden og i de nysnæ

England og Meklenborg, ligne vel hinanden for

de öiensynlig have et fælles Udgangspunkt,

blevne til paa Ruinerne afden undergaaede rol

sation, men de ere dog indbyrdes saamegetfors

i Form og Forarbeidning, at hvert Lands

sig maae betragtes som selvstændige, af hinan

sagen uafhængige Frembringelser.

-



400

4.

7.

IIND HICD AD AAF" AAAH,GAANGEN
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Trumanna saga ok Breta sögur, Trojamændenes og

Britternes Sagaer, efter Hauksbók (Lagmand Hr. Hauk

Erlendssons Haandskrift) med dansk Oversættelse afJon

Sigurdsson (Slutning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upplysningar til södra delen af gränsbestämmelsen mellan

Sverige och Norge i sednare hälften af 13de århundradet

af And. Lignel . . . . . . . . . . . . . . . - e - e -

Fremstilling af den islandske Familieret efter Grågås,

ved Vilhjálmur Finsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udsigt over Bispedömmet Slesvigs gamleOmfang og Ind

deling, ved R. N. A. Jensen, med Kort over: Dioecesis

Side

. . 146.

150,

Slesvicensis circa annum 1523 (pl. 1) . . . . . . . . . . . 332.

Rokkestene paa Hovlandsfjeld i Modums Præstegjeld i

Norge, ved Chr.Hansteen, med Prospect-Afbildning tab. II 362.

Dueaas-Fundet, vedC. F.Herbst, medAfbildninger tab. III 384.

Fund af romerskeOldsager iDanmark, vedJ.J.A.Worsaae 390.

Nörrebroby-Fundet med Afbildninger tab. IV-V.

Byrsted-Fundet med Afbildninger tab. VI.

I Texten findes indsatte Afbildninger af tvende Rokke

stenepaa Hovlandsfjeld S.369og370, jvfr.S.376-377.
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